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VOOR REDEN
"l^ïèïè^^^E wijle ;, gunftighe Lefèr , dat

1^Y\Jn utcigheyt ende VermakeJic

:t^ ~%,^hevt te famen shevoeght van^heyt te lamen gnevoegnt van

oudts de ganfche werek deur

zijn geacht gheweeft als twee faucen om
alle dingen Iniakelick te maken,ende dat

ick eenigen tijdt herwaerts voor hebbe

gehadc,om fnaer mijn krancver niogenj)

de liefhebbers onfertalevan tijttottijdt

yetfulcxtoe te fchickêdat aen defelve

tot beyde gelijckelic aéleydinge mochte
geven ; Soo en hebbe ick tot dien eynde

voordit-mael niet beters konnen voort

brengen, als het werck dat u heden wert

vertoont ; beftaende in een nieuwe ver

-

famehnge va oude fpreeck woorden en

by fpreuckê , uyt veelderhande talen en

tijden met opmerckingegekofê, en den

loop va 'smenfchen leve befcheydentlic

toegepaft.Ommewaer va den naeu-keu-

rige le(er,( tot beter gebruyc va alles )wat

nader t'onder-rechten,fo vinde ick goet

fo wel over de nuttigheyt als vermake-

licheyt van de by -fpreucken en fpreeck -

woordé in't gemeenden op de geftalte va
^ ij dit
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dit werck in't byfonder ,by maniere van
voor-reden , wat te feggen. Aengaende
voor eerft deNutticheyt ende vermake-

lickheyt van de fpreeck-woorden in 't

gemeen , foo wil ick den gunftigen lefer

kortelick vijfbyfondere nuttighedê,en-

de even foo veel vermaecklijck-heden

van de felve , als met den vingher :, aen-

wijfen. Belanghendede nuttigheden

,

dient aen-ghemerckt I. Dat by -fpreuc-

ken ende fpreeck -woorden (wefende

als overgebleven voncken van de hoog-
dravende wijsheyt der voor -vaderen

van d'eerfle werelt^J fijn ghewiffe leer-

meefters van den loop des levens , aen-

wijfendeuytoüdeondervindinge , hoe
m nieuwe ghevallen yder fich heeft te

dragen. ^ z. Datfè , mits defpitfehaer

derlcherpheyt , krachtelick door-drin-

gen inde gemoederen der menfch en,la-
tende in de felve als fekere weerhaken,

dienftigh tot op-weckinghe van dieper

bedenckinge , alswelvooreerftdaerin

fcheentefchuylen. ^ 3. Datfè gheheel
ónum reltnquat infixos.

^ *^

Erafm.vid. Eul.c.13. i i.Vroverbiorum oratoribus maximus ufus,cum illa tnagna ex parte nihil aliudfint quant

veierun,f»pi(nium diBa ut non modo ys ai ornandum uli liceat oraturi,fedetiam inde fondus accedat orattoni

;

^uid iffum& ArtfioteUi traMit véffiuiyOrat.lnft. lib.-f.caf.^

dien-

a Trima proverhia de-

fumpta fu-JJi vel ex di-

BiifapientH , vel ex na-

turis animalium , vel ex

gmio quarundam natio-

num,velex regefta , vel

hijloria aliqud infigni ,

vel denique ex apotogis,

quibhs profandam ftpe

I Atttiquijapientiam in-

clujere tandunt Erafmui

in prtifatione Chiliad Ó"

ThomafoBuoni nel Thre-

Joro d'e Prov Ö" "'jf-

/ Pr&verbi fono

quelle jierfe&i/^ime

regoU^che ei amma.

eftram nelcorfo del-

la, vita humana ^c.

Thomafi Buoni

Thrif.h Prov.Ital.

b t©at tlEi Det (fcpt

^alomon) Dat g(je^

ftlbiett0 i cbeiiget

felUe Dat gefctjieDen

fal. HDattd l^etDat

metigfjtDacnécefc^
ebenOttfelDeDatmé
Doetira(-<J9aecenge=>

fcl^teDt niet nicuUiiS

onDet Derfonne.

Cortum tfl illud Thu-

eydidis , Vonec eadem

hominü natura manet,

fimilia muUaaccidunt

cTif,nefciequomodo ,ut

fenlatia provtrbio quafi
uihrata feriat acriui

auditorii animum
, (^

aculeos quofdam cogitat.



foo%'%e'De:\^
dienftigh zijn om oude , ende felfs oock

uyt -heemfche fchrijvers grondelick te

verftaen, die anderfins op veel plaetfen

duyfter ende onfmaeckelick bevonden

werdé. '^ 4. Datfe de rechte eygenfchap

-

pen ende ingheboren aerc van de natiën

ende volcken fuyt de welcke de felve

haren oorfpronck creckenj fonderlinge

wel uyt-drucken , endeaendenleferle-

vendigh vertoonen, ^ 5. Datfe , niet al-

leen totverwackeringhe des verflandts

,

maerfonderlinge tot eê rechte gefetheyt

ende vromigheyt des levens , in een kort

begrijp van woorden ;, een goeden wegh
banen. ^ Belangbende de vermacckelick-

heyt van de by - fpreucken , en fpreeck-

woorden , d'ervarentheytfpreeckt felfs

i . Datfe eê reden vergieren als ghefieyde

peerlen, ende in der waerhey t bevonden
worden te wefen even die gulde appelen

in filvere fchalen , daerde wijfe man van

ghewaegt,Prov.25. u. ^i.Datfeganfch

bevalligh zijn om hare kortheydts wille,

ende midtsdien recht dequdemom ont-

houden te werden , hebbende ondertuf-
fchen in fichden ganlchen keefl; van de

*"
iij wijfte

d Vid. Zrafm, in prefitli-

on. ad Chtliüd.

c Ia proverb. invtnras

figmenta Hiffanica ar-

gutU, Thujc* altiloquen-

ti<t. Gallu<e veneris , Ger-

maniciimpeiiis : Ó'qu^
fequuntur.Zrpenin pm-
fat Proverb.hebr.

f Gtrmamis quida Auc-

tor dt Adagiji:

Sifit als der kern tm

e'm enges fpruchlin

undverborggrift'
lin verfajTc , da met

etveas anders "ver-

flandsn dann geredt

^irt,ein mitfxfty o-

dtr dreien worttn

ein gantztredig be-

griffen iji.

8 Sono di tanta ee-

cellentia git PrO'

'verbi , chefidilige-

mente ojjeruaremo

ttate Ie lingue o

grecht , olatine , o

altre fiu Jirancere,

treveremo niuna

tracjuelle ejjere che

«on riftlenda dell'-

ornamento dicjuelft,

fofciache appaiona

gli Pro'verbi detti

inventati da gl' ho-

minipiufaggt^iqta-

lifotto amabtle of-

curita , opur fotto

'velameni d'inge-

gnofe tranjlationi

illudrano , qttaft

chiare (lelie , la

io^nmun javella^



tvde nonfoto ador-

nano ogni lingua,

ma aujuano ognl

ragionamenio , o

gra've , cfami/ia-

re, odomeflico, o

fublico^oprivato.

Thomajo Buoni. d.

trefat. Prcv.

h Troverbiaphrum que

argutd brevttaie ingen-

tia -volumina fuperant,

(^ utfol exiguo quan-
doqiit radio fpicum col-

lnfirtitfipatiat licet lon-

I
g« Ó" '<'« ) "" ammum
totum corripiun(,(^fu...

gatii etrerum tenebrts

jolid» vcrtute ac fcien-

tui imbuunt. Tyfot. de

SyraboU

i^Dc üJoojtJÉii bcc

toüfen 51)11 fpicffcn

en nagelen / saiom.

tcclef.i 2,1 1.

Hmc Ciceroni Salini

dilfa. jinglis

rointedfpteches.

jili/s, Miicronts verbo-

rtim. ó froverhtaijfs

fenltatias vibrantes
,

ubi motdaxillud Verum

quo imbecilliores facde

oJfndHnmr, fuavi ijiio-

dai» temperament o di-

luisur.

^ Les ProvÉrbes

fignifient , ce que

kltótear-voudra.

uiliaquipfe alcjte alia

ejie]u[üm rei tndrfre-

tatio Livius.

«25elijfi;aljïbcfr!i!(='

tectüil / fooiuoct

voo%-%et>e:j\C^
wijfte boeckêjZijnde mitsdien bcquaem
om gebruyckt te werden tot fin-fpreuc-

ken ende op-fchriften in velt-teyckens,

glafen , gebouwen ende diergeJijcke gc-

Icgentheden meer."" 3 . Datfe de bijtende

waerheyt (die in haer eygen geftalte by
'tmeerendeel der menfchê veeltij ts niet

ten beften en wort opgenomenj) met eê

verbloemdeomreden tot in het binnen

-

fle der gemoederen behendelick indrin-

gen. ' 4. Datfe geheel buygfaem en rec-

kelick zijnde tot veelderley faken, oock
verfcheyde van aert wefende^met groot

vernoegen van hoorders ende lefërs.ge-

voegeiick konnen werden verdraeyt.en

tot andere ghelegentheden van faken

merckelicken konnen werden uytghe-

breyt.''5 .Datfe door eèaengename d uy-
fterheytfonderlinge bevaliighzijn , en

wat anders in den Ichijn, wat anders nae

de waerheyt in fich hebben;,waer van de

lefer naederhant het recht wit en oogh-

merck komende te treffen, placht in lijn

gemoeteen fonderling vernoegen t'on-

tangen 5 niet ongelijcden genen die on-

der de dichte bladeren een fchoonen
tros
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trosdruyven,nal-ingefoecken,eyntelick

komt te ontdeckê. ' De bevindinge leert

ons dat veeldingen beter aert hebben alfè

niet ten vollen gefien, maer eeniger mate

ten bewimpelt en over-fchaduwet ons

voorkomen/twelck PoppiEa,de Keyfèr-

inne, wel vcrftaende (gelijck van de iêlve

ghetuygt wertj was gewoon haer niet te

1 iten fien,als fo wat bedeckt,en als in een

lchaJuwe,om hergefichteder omltaJers

met te verfadige. "" De by ipreucken dan

en de fpreeck-woorden bevonden zijnde

te wefenvan foodanigen nuttigheyten-

de vermaeck , als voren isgefeyc ; Sooen
ifler niet te verwonderen dat de befte,

wij fte,oudtfte, en aendeiilickfte , van alle

volcken en tijden met de fèlve oyt veel

hebben op ghehadt. Men vindt dat niet

alleenlick de voor-treffelickfte onder de

heydenfchePhilofophêjals AR IS TO-
TEL eS.C L E A N T H E S,CHRY-
SIPPVS , ARISTIDES , ZE-
JSIODORVS, DIDIMVS,THE-
OP HR AST V S , MILO,
DIOGENI ANVS,enoockan^
dere meer-, defelve verfamclt ende veel

gebruyckt

I Provtrbium e/l ferma

acutui rem manifejlttm

eifcuritate tegens. Vide

Tyfot.de Symb. Thomaf.

Puoni.F.rif.&altos.

Nicolao Zegero , vtro ap-

prime cTUdito,eatanium

fitnt prov^rbi» tjui htic

trincompleÜumturyU»-

pudcomp'uresfint cele-

hrat» 'aü*t,\o^ue,utfcito

i^uopiam figurn ulicuius

involucra, aut certe t ru -

dtto alecjuo litconijma

fecernanfur a fermone

communi , ac dennfue ut

falutarem coniineant fé-

tentiam. lultus Scaliger

paroemi'tmcenfet effi o-

rattoiem vuig» am.alle-

goricam , five aüudentè.

Hadr$.tnus luMus.orati.

onem vulgo in ufu habi'

tam , aüegorice aliquid

innuentem.

Th ophylaBui oratio

-

nem obhque Ö* occulte,

atque omnino coUatione

quadam aliquid , quod

propofuerat , oftenien-

tim

&yne[ius oratiinem, qU*

fenterttiedignitatem hn-

bens v antiqunatim i

Philojophia depromptM,

gmvim ,
pUm obtulum

UBori cxbibeat. Vtd, D.

Gcrurd. Vojjium OrM.

Inft, tib. f. cup- -j".

m Nefatiaretafpeffum

inquitTacttus, velqui»

fic decebat-.



mVtuptrtitunthM é'

alia

Vbicadover, ibiaquiU,

C*ms ad vomitum,
Ó" Jimili» , qHd vide in

Adag^s vtttris (^ novi

TeftammfiUarlim Dtl-

rio.

n 'Benfira ah Bbntis inttr

frifcos fapitntes nume-

raiur , ^ nepot leremie

Trophtufuije creditur,

ita Pautus Fagtus eptft.

ad Ga/barnm Heldeli-

nnm.

o Philo/ophus quidam
inttrrogatus

, quid nam
hiciaoftimis numera-
rct , optimerefpondit

;

quod maxime commune
e[L. Dueherusiii Gnomol-

prtfat.

foo%'%ei:>e:^(\

gebmyól hebben>maer ooc dat de voor-
naemfte onder de gene die den waeren

Godwaerlick hebbengekentfo Konin-
gen, Propheten , als Apoftelen , ja de ee-

nigeSoneGods,even oe Heeïe Chriftus

felfs,'"hier van werck hebben gemaeckt,
ende niet verweerdight de felve in hare

fchriftêende redenen, nagelegentheyt,

te vermenghen; behalvendatde mach-
tigde Koningh van Ifrael > ende met een
de wij fte man dieoyt was , daer van met
opfet heeft gefchrevenjgelijc mede doet
lefus SyrachjCnéQ van ghelijcken ^tnfray

wiens groot-vader ( foo ghelooft wert is

geweeft de Propheet /er^w/<^x , " ende dit

alles op feer goede gronden , ende om
byfondere redenen ; want iflet van ge-

wichte te houdêdat een wijs man feyt

,

veelmeerdatveelwijfènfeggen , noch
meer dat de wijfie van veel landen feg-

gen. noch meer dat de wij fte van de
ganfche werelt fèggen,ende dan noch
bovê al , dat alle de wij fte van tijt tot tij t,

ende met tuftehe-loop van veel tijde en
eeuwê een-ftemmclick hebbê ghefeyt,

endegeftadelick noch blijvéfeggende.°

Spreeck-



l/00%-%E'DE^
Spreeck-WOorden (Teyt een^ zijn doch-

ters van de lang-duerige onder*vindinge,

zijn als beproeft gout
,
jae als enckeJe

Gods fpraken. ^Spreeck- woorden heb-

ben behouden , endeitotdefèonfeeeu-

we toe) overgebracht het gene dat noch
metale pilaren.noch ghehouwe farcken,

noch harde marmer - fteenen , van den

knagenden tant des al-verteerenden tijts

hebben konnen bewaren. *^ Spreeck-

woorden doen ons fien in de voorighe

ende tegenwoordige werelt:,jae dickvviJs

meer als de c uden lelfs oyt daer in heb-

ben ghefien ; vvantgeJijck een dvvergh,

verJieven zijnde op de fchouderen van

een reus , verder fiet als de reus felfs 3 inf-

gheiijex onfe ecuwe ( hoe wel minderm
hooge wetenlchap als de ouden ) geholpen

(boven de wijshey t der voor - vaderen)

meteygcn onder-vindinge, fictenfeyt

dickwils meer als de outheyt felfs te vo-

ren heeft gedaen. Alhetwelcke by my
ovcr-woghen ende in -ghefien Welènde,

fbo hebbe ick gheoordeelt dieniligh

te wefenm onfen tijdt ende tale aen de
inwoonders defes landts mede yet wat

van

o. Summiauthoritatis

ejje debet in quod tino ore

fIntimi confenüumt gè

j

tes. Cicer.

Pruiienlia exfapicntum

fentantijs profemodum

vatieinatur Chri/lof.Be

foldHsaxiom'phri.

p. VuhluirM*»oris au-

thoritas e/l innar oracult

tion omnino de nihilo efi

quodpublico/ermoM ctr-

cumfertur,

Heficd

Ptiblicus rrtmornunqua

feté frufira, Augiijl.

Omnium confenfus , na-

tumox eJl.Cicer

,

Tproverbijono tut-

iiprovati.

(t5fm«nc roep Beeft

)}cel Uiat tuaeriet.

/ prpverbi non fono

dafarfene heffe.

«©cmecngerucBteijS
felöen gelogen.

q Symch. S.

g. Ne mefprifepoint

Ustropos des anci-

ens piges, matsen-

trctient tcy en leur

fagesjèntences.

10.

Car tu apprendras

d'eux dcfhine y er

figejugement,(jr Ie

mcyen pour faire

Jervice auj?rinces.

irir



Telsprop6s a/saifoit-

neztar divers aages

é" experiences ap^

fnncntUs muvcl-

les du monde , les

moyenspour s'y con-

duire , ér la vtye

four enfortir.

voo%'%et)e:\^
van dingen defèr ftofFe in handen te ghe-

ven,endaeronienhebbeick niet in' t ge-

meen byeengeraept alderhande fpreec-

woorden fonder onderfcheydt ; maer al-

leen de gene die , boven de eygihenfchap
van een foete verbloemingcyet dienen -

de tot leere ende verbeteringhe in haer

zijn hebbende. Boeckê( mijns oordeelsj)

behooren te wefen ghelijck een van de
oude wilde dat de maeltijden fouden,

zijn,achtende die de befte niet,in dewelc

kemeneentijdt langh ganfch uyt-ghe

laten- vrolick was gheweeft , ende daer

men veel gegeten en gedroncken hadde>

waer van men dan noch des anderen

daeghsin mage ofte hooft groote pijne

komt te ghevoelen ; maer wel de loo-

danighe , daer van men de befte finaecke

eerftdesdaeghsdaeraen ghewaer weit,

door het erkauwen van de goede tafel-

reden aldaer voor-ghevalJen. lek wen
fche dat al het gene de ghemeenteom te

leien in handen wert gegeven fodanigh

ware, datdelefernieteenigh onghefou-

ten vermaeck daer door werde aen-ghe-

bracht , maer fonderlinghe dat een yder

naer



naer heclefèn fich in eenigen deele t'elc-

ken verbetert mochte vinden ; endeal-

foo een goede nae - fmaecke (lieni ten

beften) daervan mochte behouden 5 en

om dier oorfaecke wille hebbe ick my
indefen gedient van leerfame fpreucken
beydeuytoudeende nieuwe talen , uyt

de welckefnae mijn ghevoelen) konnen
werden afgenomen trefFelicke grontre-

ghels van verfcheyden ftoffe , die indien

loop des levens alderhande menfchen
konnen dienftigh zijn. Infgelijcx heb-

be ick goet gevonden (totmeerderlicht

ennuttigheycvandenleferj inde ordre

van dit werck te volghen den ghewoon-
iicken loop van 'smenfchen leven , ten

eynde een yder,naer fijn ghelegentheyt,

fpoedelick enfonder lange fbecken fijn

geriefdacr in foude moge vindê.Ick heb-

be va gelijcke de hooft lluckê va defelve

gefocht te verluftigê door de neder-lant-

Iche dicht konfte ; ende allode Poèfie te

rechte by de ouden wertghefeyt te zijn

een fprekende fchilderye , ende de fchil-

deryeaend'ander zijde een fwijghende

Poëfie; Soo hebbe ick het voorlz. werck
^"^

ij mede



VOO%'%ET>E^
mede doe ver^iere doorde ichilder-konfl:

waerin , on der andere :, daeropmedeis
acht genomen (om doordeverandenn-

ge den lefer des te meer vermackelicheyc

aen te doenj)dat veeltij ts de kleedinge en

het wefê felfs van de figueren zij n geftelt

na de tale van het fprccck-woort.daer op
het beek flaet,ziindeop eensSpaens, Ita-

liaens,FranS;,ofte ander fpreec-vvoort ge-

paft eêSpaenfche ;,Ita]laenfcheoftFran-

fche kleedinge en wefen , fo veel de kun-

fte heeft willen geven; in voegen dat hier

de wijsheyt van oude en nieuwe volcken

niet alleen gelefen^maerooceenigerma-

ten gefien kan werden.waer by dar» noch
komt dat onder elck hooft-ftack zijn ge-

voegt eeni^e overeê-ftemmende fprcec-i

woorden van andere volckê op die ftoffe

pafTende, op dat de eendracht en geÜjchz

van oordeelvan verfcheydenarien,in een

en het fèlve leer-flucktlamen komende,
te beter by den lefer gevat , en van meer-

^uL^tl'nZo'^Zn

\

der ghewichte gheacht moch t werden '

Tenieftenhebbeick mede goet gevon-

denop verfcheyde plaetfen memgte van

fpreec-v7oorden hier by te voegem haer

oor-

dicit ': quid verifimilius

qUAm quod tot naticnum

lonjenfus , velut idem

ffffragium,com^TC bitvi t

Cuer.



S trpcn in prefat.

l'rov, Hiir,

fiabent hoc fcculiarc ple-

raju: proverbia utinea

tingii.% fonarc pofiulcnt,

!>i qu,i natafunr.quoii in

atter.^m tinguam , ubi

demigrarint muitum lUt!

grntU desedat

Qitem admodum fiint ó*

vinaijui:d^m,qiu reen

fent ixportari, r.ec ger~

manamgratiam ftporis

retiac at\nifi m hu locii

in quibui prcvsniunt .cui

confoniim tji quod ait

magntii iL'e magni fi!^

pater, I. Cef. Schaltger de

febtiUt. ad Card. Ixcr.

i).f. Sic itaqtie cenfco ve-

>iere proprta quafique num

tivo cftjufqii; lingu^ de-

corefovcri fcritenlias

qttafihm fubnixas certii

ut itadicam Idto m.iti-

pni fulturii,quas in ali-

oorfpronckclicketale , ten eynde (elcke

(prakc in haer (elven een by/onderê acrt

hehb e ndej)de lefer de talé verllaendc,des

te beter de rechte geur en cygenfchap va

de rpreucken en fprakcn (oude moge in -

nemen. ' Siet da hier
,
goct-gunftige Jefcr,

in't korte mijn ooghmerck in dit tegen

-

.voordigh vv erck , het welcke fodanigh is

lit een yder tot fijn eygen gebruyc 'tfeJ-

've van tij t tot tijt kan vermeerderen met
de by-ipreucken, en Iprecc-woorden die

hv hier endaer fal mofHien hooren ofIe-

fenrtot hoedanii^e veimeerderinf^dies te

meerder iloiïe is.vermitsick.nueen crhe-

ruymen tijt met verfcheyde faken( bovê

mijngewoonlick beroepj befich zijnde

ghevveeil, hier toe niet en hebbe konnen
brengen foodanigen vÜjt en tijdt als wel

noodmh foLide ziin o;cwee(l:. Doch hier \'"'v'^hoL,a,» 7

inoch v/erdende by-seDrachtioodanicre '""• gj-tiam pnjtn,

J o o comnienaaiioms non re-

vermeerderinaejals voren is srhefey t, loo "«^««'i'-^'^'^-p^^

vertrouwe ick vafteiick dat metter tijdt '"'^'"^"^^ovt.

vioiiaemo.>J:en ontftaen een

te (amen ghe
iUytditwerck((

lierieücke honi^h -raet

I

bracht endegcwrachtuyt de befle bloe-

men van oude cndc nieuwe ichrij vers,

i inaec-



voo%-%E'DE:^Q
fmaeckelick voor alle monden die niec

geheel onfmaeckelick en zijn ; in voegen

dathetfelve falkonnen dienen d'onwc
tende tot onderwijfinge , de wijfè tot on-

derhoudt, de kinderen tot leere,de jon-

gelingen tot breydelsjden ouderdom tot

vermaeck.ende alle menfchê intgemeen
tot een SPIEGEL der Waerheyt.

Duyt onsvoornemen ten beften , geniet

onlen arbey t, weerde Landts genooten,

weeftgegroet van

uypcnganjch dienjl-^licht'gcn

f. CJTS.

(tAen den Lefer,

M'Eyntyemant defen hoed te langh ofgroot te Vcejèfi,

Die mach indien hy mlalleen maer rc^nigh lejen

;

Een redenfonder meer, een regel "^^elgevat

^

Eenfpreucke,v:eerde vrie»t,is hier ten grootefchai

:

Sooghj daerom ditvcerck mijjchien eens cjuaemt te hopen

,

Wiltoock het minfle^eortniet haefligh over-boten :

Erkaut,eer datghyfvpelgt,fIockt met,geltjck een vraet,

iMaerdenckt meervals ghy leejl j en leejl mter,al[erjlaet,

ECCL. 12. I,

Les propos des fages font comme aigillons.



VERKLARINGE
opdeTitel-plaet.

TOtverJlandt van de TiteUprinte dientghekt

datVKY Yy^^Tl K, {dat is

yt^ijsheyt , ghefetm tujschenRATIO en

MEMO R I A ,<^^f /i" > %eden en ^eheuche-

nijk^em goede fpreucl^e bedachthebbende , g^cftde

jehe o'Veraen hare vriencfimie de *B^eden , om die in

yyatncti rderachtinge te nemen ; %edenjejpreuck€

g', et vindendeJangtfe aen (jeheuchenijle haerege-

jpeuloy ende diewederom aen den Tijt ; de 'y>iDelc}{e

den omme- loop der laren gebruyck^nde tot eenjpie-

gd^voorfijn dochter de F/acrheytiende beloindende

defpr^Hcken acn kaer y^eltegheljckeny laettoe dat

de Faeme dejehe mach voeren al l>^aer menfchen

yy>oonen ; en daer uyt D^wrt ten Itfien een Spieghel

van den Ouden ende 3\Qcu'ï>li>en l^ijt ^Yipejende de

rechte SpiegelderFVaerheyt. Spiegelt u daer in Le-

feriCn vaerty))eL

H E S I O D V S.

M A R T I A L I S.

Non hic Centauros , non Gorgonas , Herpeïafque

Inveiiies , hominem pagina noftia fapit.



Js te letten.

px At op dit vverc^Privilegie is ghegeve?) hy de Hoogh-mo-
^"^

gende Heeren Staten Generael der'-vereenigde Neder- Un-

den^'-voor den tijt njm '-vijfthienjaren^hinnen wclckenniemant

direfielijck ofte indireSielijck^^ intgeheel ofte ten deelejntgroot

ofte int klejn , in eenigerley tale en fvermach hetfehe nae te

dmc^n^ofte doen dmckenje njerkpopcny ofte elders na-gedruc^t

in de ruereenigde Profincien te brengen , ende aldaer te ^erkoo-

pen^Jönder daer toe te hebhen conjènt n;an dm Autheur^ rftefijns

aSiie hebbende jOp de ''verbeurte n>an defehe me gcdruckte ex-

emplaren , ende daer-en-boyen njan defcnMe njm^es hondert

gulden j foo tnemghmael als bevondenfalWerden depn contrarie

gedtten te Wefèn ^joo VPelbjden 'Zieri;ooper ,- als bj den dmcker

te '-verbeuren ^ alles t'appliceren foo als narder bj> de njoorf^.

Privilegie is uyt-gedruckt , vvaer lot def tegenwoordige haer is

gedragende ,• "^nde^tjelve privilegie door la/i ''van de wel-ghe-

tnelte Heeren Staten Generael ghedaen op-maken in der befer

forme j ende hy dengriffet 'van hare Boogh- mogende : onder

teyc^ent.



I.

Rami correöircdlificantur, trabsminimè.

^ottcKrijiS i$ te öupöeti/mm geen oube boomm.

NAdien ick ftoffe foeck om my een huys te bouwen,

Soo wil ick defen boom ter eerden ncder-houwen j

Het is een keeftigh hout, maer vry al wat te krom.

Dies poogh ick defen balck te buygen anders om.

Maer fchoon ick dien omvangh met hondert taije wiflen^

Soo moet ick evenwel mij n wit en hope miflen
j

A Hy

de Man
(ftaendc

op de

ladder)

fpieeckt



Z Opvoedinge <vafi Kindere?!.

Hy is te wonder hardt, en al te bijfter fteegh j

Dus blijft hy inden ftant^ gelijck hy eertijts pleegh.

Doch, t'wijl ick befigh ftae, loo hoor ick van beneden

Een onverwachte ftcra, een onbekende reden
5

Een ( ick en weet niet wie ) let op het geen ick doe

,

En roept met luyder ftem my dcfe lefle toe

;

Ey ! waerom ditbeflagh ontrent veroude baften ?

Hoort:» macker, dit gewas heeft al tefteege quaften,

Daer is geen rechten aen, dus, lieve, zijdy wijs,

Vcrlaet den ouden tronck en buyght het jeuchdigh rijs.

Maer duy t dit niet alleen op raeuwe boom-gewaflèn.

Het kan oock boven al op uwe kinders paffen
;

Hoort, Vaders van het huys, de jeught, de teere jeught

Dient van den eerftcn afgebogen tot de deught.

3onrK rij0 i& tt bupgen / maeï geen oude öoomen.

Fin che la pianta é tenera befo- Itai.

sno drizzarla.

't T egenüJOOiöigJD (p?teffi-üjoojt tó

i genomen lipt De m-abifcDc fpjcuc»
c:m. t.

f-j,, onlnngBöte famciiücrgaiïerttnlïe
pov.ce. oüecgötfet üoo? ötn tael gijcIeerDen

D. Eipcnium gfjcUjefcit ^jofeffoi tiiöt

ftooge^tfiole ban ILepDcn; öct fclbe

fp^ecrfe UJoojDt Uerinaenlit alleouöecö

cnDe boogben Dat itiet alö öc jongötw
nen frjn bcqitaeui tot onDti*toöfinge/eii<=

De DatDaciomme Defeluc tot Dien epn*

De DicitciiüJaetgenomen. ^^ler opö«ft
ituDsgcfttn SefuiJ ^pjary tap.33ü-
Biiyget (fepDtÓp) u kmtdcn hais , ter-

wijl i)etnoch jonckis, op dat het met

hairncckigli cii worHe. J^eel fjMeCCÖ'

tdoo;iDen onfcr eeiiUJéhomen m ujoo?<

Den ofte jn fin/ oft oocfe Dic&lwlö in

Cent. z. bepDe / tjter mcDe otocveen / De jpran*

frov. 70. roifen fcggcn ( ató Scaii^er factupgt)

genocgfacm jiwt De felöe tooopen

:

Fiang. yiiiUrbre malaift a redrejfer.

Hoogd. "JiUi baumcf«nt)bóp jubtcgcn.

'^Ctttoijlöttrijöjefüwcfii^/ foimeto Ncdcrd.
mentimpgen.

'titóott b?oegD ferommen Dat een goe*
Dei'eeptQo;DenfaI.

Op den felven fin :

't^lsj qitaet ouDc {jonDen aen fianDen te

leggen.

jBen jnacQ fijn ouDe frFjoencn bertucc'
pcO'maeciiiet fi)n oHDe feDen.

"mt l^ent)»/ al£( j^aec tuen \$.

(^eluoonte maec&t eeit.

1©atï)ccft gelcert De jonger man
©at yangt D«ii al fijn Icticn an»

<auaeU3e«msi/ quae fröentriö.

Nutritura paffe natura. Ital.

Della matina fi cognofceil bu-

IHaver

on giorno.



Lac.

Itai. 1'Havei cura dé putti

Non è mcftier dé tutti.

Turcks. Tagyri adcthgaiet mifchkhiuldur.

.i. Mutare confuetudinem diffi-

cillimum.

/Griecx. vi^ovnt & èpö^v (pXavfiov ^ ogvtóg.

.i. erigere durum eft, qui cadit

juveniSjfènem.

Annofam arborem transplanta-

re. €edem fettfu adagium re-

ferturab é'raf.

Adeo a tencris afluefcere mul-
turn eft.

Quo fèmel eft imbuta recens

fèrvabit odorem tefta diu.

Yt fementem feceris ita & me-
tes.

Vcftes vinAas diutius ruga con-

ficit.

Viit mature quod vult urtica

manere,

Pfittacus fenex ncgligit ferulam.

Borat,

Cicero.

Tetron.

Vul^ar,

Upoedlnge njdn Kinderen. J

Ce que Iepulair)frtnden '^emeJiLj ^ ^^- '^ ; •

Ille continue en 'vieillej^t^

€t ce que trend h la. donture^

ilIe maintient tant qüildure^.

Nouriturepafi nAtufeA

cc que Plutarche a do6lement d<-

monjirépar des raifo/is (^ /ar des

exemtles au Traitté Commcnt il

faut nourir les Enfans.

Lo que en la leche (è mama Spacns.

En la mortaja fe derrama

.\. Ce qu'on tette avec Ie laiH

au fuaire fe rejjx}nd.

X. Durejuj^ues a la mort.

Caftigar vicja, y clpulgar pellon Spaons.

Dosrevancoslbn.

, i . chajlier ime vieifle^ efpucer F""ï

unpelijSan, deuxfoUies cesfont.

KMon enfant appren do&rine de ta
syr»ch.e.

jeuneffe, dr tu trouvernsfageJTe qui te ji.

durerajufjüaceque tu auras lesche-,

veux hlancs.

As tu des enfans^ in/Irui les,^ leur syrach. 7.

ploye Ie coldis leurjeuneffe, •ü-

laet ong! öan bcflupten enDc feoöcn /

np Sryvijlhet rijs üjonckenfpvac^^y

En heeft niet eenen harden tac^y

TerTVjjlhetJpniytje hif^gen k^n

Soo moet een neerfitgh bogert~mm

Het boomken lejden metter hmt.

Het boomken houden mdenbanty

Ten eynde dattetfonder boght

Ter "-voller hoogbte komen moght.

Leyt, ri;riefjt^ en leert u weerde kj^t

Soo hiieflfijn eerjïejcugt begint3

V^ant kromt het dan^ en rechtghyt niety

Soo ifl een ecHWigh bujys-ycrdriet.

A % x'omme



II.

Tommepourriegajleja compagnie.

^l\ ^if S ^^*^°" kintjdic mcnigmael hier neerftig komt gcloopc

ipreeckc Om cetiigh boom-gewas van my te mogen koopen
,

lek moet nu danckbaer zijn^ en brengen aen den dagh

Dat u en uws gelijck ten goede dienen magh.

lek ben een oude vroUj en hebbe lange jaren

Met fruyten om-gcgaen , met fruyten om-gevaren,

En onder dit beflagh foo heb ick yet gefien

Dat aen de teere jeught ten goeden kan gedien.

Daer



Opvaedime ^an Kinderen, 5-

Daer mach geen rotte peer in onfe manden wefen,

En watter niet en deught dat dienter uytgelefen,

Want ifler yet geblutfl; ofanderfins befmet

'Tis feker dat het quact fich veerdich overfct.

Ift niet een felfaem dingh ! veel hondert gave peefen

En connen noy t het rot uy t eenen appel weeren
;

Maer ifler flechts een vrucht in eenich deel gefchenc

Die treckt tot haer bederfal watter is ontrent.

Een druyf, die vunftigh is, die kan een tros bederven^

Een fchaep dat vyerigh is, dat doet een kudde fterven
j

Een brant-aer inden fchoofbefmet het gantfche faetj

So vruchtbaer:,weerde maegt,fo vruchtbaer is het quaet.

Wel, zijt ghy dan geneygt om niet als goet te Icercn,

Wilt boos en dertel volck van u gefelfchap keeren,

Want hoe dat fchoon gewas is van een fachter aert,

Hoe dattet lichter fmet, en naeuwer dient bewaert.

GVicciaidijn i\\ fijn bocffe |^t tücUB

J(p ftjttuyreiivan vermacck flfjÉ'

iioeint ÖEcft/ ftpt öattct iö ecu foti='

ïïtvltnpöc eiibaftc fiunfte ompcmaiuö
inneiUcËeii aeit en epgl)eit Uiefen if-

&erU)cEien te bunnen tteiinen / en dat

{ foo fjp alöaec bcriilatrt ) inötcnmtn
werflelirfjlet mtttoat göfftlfcDay DP
beel-tt)t0ommesaet/

Want twee van ecncn aert

Die zijn terftont gepaert.

aljEt Cicero tnöen petfoon ban Cato «er»

ttjtjEi fepbe/ tielutjie De nature altijt naec

fjaei'jS q,t\^t 10 IjellenDe / t\\ Daeroin

feptj^et ^paeniEifp;tec6Vuoe2t feecUicl

opt>efegcIegemgtpt

Spaens. Di mc coii quicn iras

Dizir te he lo que haras.

;g)Cgïjt onö met tuie bat gfip üerfiecrt /

^00 Deb ic& uluen acit Qcicerc.

4öuactgcfclfröapteffï)ouüJtti iö bacr*

omeene ban benoobirfiftefaerfeciiiiiöt

op boeötnrfje bet ionch^ept : en fjoc

fc[jabelu& pet felbetss raii onöeraubcre

Datï upt toecöen nfgfieiioincn bat ï)a'

bib eenman nac <l5obs( \itmf en ^alo-
mon be lunlïc ban alle l9o?(ïen bcpbt

befc mitecic bt cer(!e plaetfc in gare

ffi)nfccn ficbbcn gljegeben . TDabtb ui

fyuenecrilcn i^falm/ en ^alomonint
cerfte rapittel ftjnec ^pjeurècn :üjaei;

mebe be ^pjcctfe-üjoojbcn ban alle

natten obec-teh-&omcn/ alpi öiec nae te

fteniiS.

ÏDie pecfi aen grijpt \i\i befmet $cm NcJcrl.
baer mebe.

Brebü rongneufe ^""^

Fj/V? tantrt tigneuftj>.

Onc ro«m fc^Kcpc ivif Jmrrt a w^i^i Engels,

fïccff.

La mancana podrida Spaeus

Pierde a fu compannia,

Vnica prava pccus inficit omnc Lat.

pccus.

Vvacjue confpeda livoremdu-

citab uvd.

A 3
Dum



6

L.it. Dum fpciftant loefos oculi Ix-

ovid. duntur&ipfi.

.... grex totus in agris

luvend. Vnius fcabie cadit . .

.

itai. Chi prattica co' lupo , impara a

uriare.

Hoogd. Q&r untcr tm QBofffcii t|ï / mu^ mif

2tnrcu^t3fcf)afn1«c^( tic gmitK ^citc

rctttig.

Ncdcil: «een fcDuvft fcfiaeiJ maetfitet üccl.

;Dte bp ben iicnipelen tuoont Icect

i)uic6eiu

t^uple gtonbenbetierbtnbegabd^.

t©flermcii bp fit

H^oitmen we befmit.

j!Reii nrOt een ma» na fijn gcfcllen.

^aermen mee berficcit

IDojtincn mee ge-etït.

Griecx. KrtJCoTf éfCjAwK KetvTOf ck<^»j(7I} ka-

Spacns. Allegate a los buenos , y fcras

vno dellos.

franc, ylcco^e to't de gens de bien

&

'« '»

ferai du mmhre.

spaens. El herrero y fu dinero todo i:s

Opfoedinge '•van Khideren.

En la cafa del alboguero , todos Spacns.

negro.

i'unq. Leforger$tt é" fon denier tont efi

neir.

fon albogueros. .1.

AU maifon dttfluteur , teusfmt iott- Fran?.

veurs deflujles.

Chi dorme co' cani, fi lieva con itai.

lepufci.

Quifc couche avec des chiens fe leve Frang.

avec les ff4ces.

Dimnfiicon chi tuvai, ital.

E lapra quel che tu (ai.

Malignus comes quamvis can- Lat.

dido & fimplici lubiginem

fuam aflpricat. semc

Qui ambulat in fok cóloratur

etfi aliud agat.

Tempora & loca fcmper ali-

quid contagij afpergunt- cUer.

Chi va al mulin , f'infarina. Ical.

Chi ha mal vicin, ha mal matin.

Chitocca la pece, f'imbrutta Ie

mani.

La mala compagnia è quella

chc mena gli homini alla forca.

D. Chryfoflomtti^in hancfententiam.

Natura rerum fic eft, ut quotics Lat.

bonus maloconjungitur, non
ex bono malus melioretur, led

ex malo bonus contaminctur.

Sic umim pomum malum faciic

centum bona corrumpit. At
centum bona nunquam unura

corruptum efficiënt bonum.

^ietban Dcfc matcvic meet / aljs tiefc na-bolgenöe

:

Prov. Sal. 13. 20. Syrach.7. 2. Richter, axiom.

acon. 1(58. & feqq.

Ovis



Oj^'voed'mge <vm Kinderen*

Ovi5 ovem fequitur.

WAer oyt een fchacpj^'mgt ttj/ten bocht

y

Bngeeft hem in de mj/mc iocht
,

1>aer Worterflucx almeergetelt ,

1)iepoogenmerhet open njelt
j

Sco datmen haefidenganjchen hoon

Slet hier enginder op ten loop.

^ejiet hoe <-vruchtbiter ü het cmet

Het T>'mt terjiont een mede-maet.

Wie doeter oyt een mallegreep

Vie niet en heeft haer nae-gejleep ?

€n yyaer doch ü eengr'dügh man

J)ie nietfijn aenhangh maken k^ ?

Wel, Kindersy rvicgfy wejen meugt

Dit raec^t nfoor d de teerejeugt ^

"Dm hoet u f-uoor een quae gefpeul ,

Wantpet een dwaes die maeckter <-veHl.

l>tcur *. T> 35tfp?mfi toOO?t iö bp D. Dru-

^^, , i^iiumuptöctöttj^ctufröoenomtn/
* en toojt gïicpall op bc gene trie pet fieii

öoen/ enfonöer oojöeelfjet feite nae^

bolgen/ fiet toeleg ntemaitt foo feecalfS

tiemHDecettepgetiiiEt,

Ncdcrl. Hlffer een fcfjaep oüer öe gcfl tófoo
\)Olgent>er))eIe»

%\^et een &oe bie|ï etc.

H^aet een gont acii gge^f} geeft baer
tHjIgteoneec-

Todos fomos locos, los UnOS Spaeas.

de los otros. .i.

Tousfommesfols les vas des autrepk Fran9.

Vn trifto ne fa cento. lul.

.

Waer



rn.

Waer de Slanghe 'thooft in krijght, daer

krijgtfe 'tlijf in.

V ^' 1^ ^^"^ ^^^^* "^i*^ weerde kint, ick moet u heden Iceren

fprecckt Hoe ghy u domme jeugt fult mogen over-heeren •

Koom hier, ftae nevens my^ en let op dit geval

,

Dat ick u, tot bericht, voor oogen ftellen fal.

Slet waer de gladde flangh den kop weet in te wringen

Daer weetfe ftracx het lijf ten vollen in te dringen j

Let



Op>oed'mge njan Kinderen. o

Let vry, let op het ftuck , het hooft dat maeckt de baen

,

En waer dat ingangh krijgt daer is geen houwen acn,

In alle flim bejagh, in alle quade faken ,

Daer moet een teere ziel den acnvang leeren ftaken
j

Weert, lieve, weert het wict^ en doot het bofe kruyt,

Eer dattet verder gae :, en eer het wijder fpruy t.

De boom, die ons bedeckt, en nu begint te bloeijen,

Was maer een enckel rijs, doen hy begon te grocijen
j

En noch foo waft hy voort, en foo hy langer ftaet

Soo fult ghy vruchten fien, en in de vrucht het fact.

Ghydan,diezijtgeneygtominde tucht te leven,

Wacht u van aen het quaet den eerften voet te geven

;

»j Hy valt, eylaes 1 hy valt, tot inde vuylfte luft

,

») Die van den eerften af haer voncken niet en bluft.

Fran 5 . T) F pet/f vient on augrand.

Petiie efiincelk engendre grand

feu.

Ncderl. laan een bonrBe bjatit Bet gupjS.

»©c25afiliftuis moet int ep Urctteöen
b)0|tien.

Lat. Principijs obfta.

Venienti occurrite morbo.
Periculofum eft canem intefti-

na guftafTe,

Satius eft initijs mederi quam
poft caufim vulneratam re-

mediiim quserere.

Flamma fumo proxima.

Deparvafcintilla, magnum fe.

peincendium.
Prayis aftiiefcere fermonibus eft

via ad rem ipfam.

Bovem toilet qui vitulum fii-

ftulerir.

Hoogd. ^nmantcnwufTd M\W^\xc\)(n fvi(ï

fommc»/ foo iviii tr «jar aujf ï;m «(«er.

i3;ntcl'cgtmgmu^emaiifmi<»^ot. Hoogd.

I
S0?«t!mmfïc(nfc^tmaH(mjufpu:(m.

Plerumque quarfibct res inno. Lat.

centi mentc refpicitur , fed in

ipfb afpedu animus concupit
centiae gladio confoditur : non
cnim David Vrise conjugé ftu-

diofc re(pexit,quia concupierat
fed potius concupivit quia in- cregorku

cautè reipexit.

A fcaüone a fcaglionefifalc U it^i.

fcala.

I0flii fpojtc tDtfpo^teraefBtmcnoiJ* Nederi.
te laDbcr.

De bequcnna centella gran ho- Spaens.

guera.

«een tiaöd boet tocl eeiiDocf ijfccber* Nederd
IteftJi/ fCU (jocf-gfer Det pcert/tüjtlcli
ban iBcl ben raptcc boet fncubclen.

Tuidevant U feché, comme devant Fian?.

unferpent^ carfi tu en approches ilte ^r- *''

nordra. '•

B Wan



10 IV.

VVanmm dtejatm kfft^hyfi legt/ejtch int drecJ{.

\/[ Et kinders, dicmen heeft geteelt

,

En dient niet alle-tijt gefpeeh

,

Want fchoon men die ten hoogften mint,

En boven maten heeft gefint ,

Noch kan het efter niet beftaen

Hen ongetucht te laten gaenj

Want Ouders van te lachten mont
Zijn voor de jonckheyt ongefont.

Men



O^'wedtnge njan Kifideren.

Men houdt dat meeft de kinders zijn

Gelijck een mack en weelig fwijn.

Dat foo ment troetelt inden neck

,

Gaet leggen ntiidden inden dreck

;

Dus foo ghy tracht nae deught en eer^

En ftreelt u kinders niet te fecr.

1

1

Lar.

Terent.

Cicir.

BLanda patrum fcgnes facit

indulgcntianatos.

Omnes deterioresfumusliccn-

tia.

Monendi amici fepe fiint , &
objurgandi &. haec accipien-

da funt amice , cum benevolè

fiat.

Hoogd. 55cffcrcittfc«wfc^crft<iml)/ tomctn

Lat. Sic habendum,tiullam in amici«

cicer. tijs pcftem elïè majoré quam
blanditias & aiTentationcm.

Nederl <^acDte «leeflerg mat(6en fïnitiientie

UionDen.

Hoogd. !?Xwc(^i»i<i'Utp

©tfJTMc^tticftntcifgnf^.

Frang. tMere frep fiteufc^.

Ilmtt.

Plerofqueegoparentesvidiqui- Lat

busamor nimiusne amarent
caula cxtitit,

Sed frovtdè ^ ^ cnm ]udicio cajli.

g^mdos liberos monet troverhium

'hankum.

Il ninno & il mulo in culo. ^P^"''*

Kunca hizo galardo con allc-

gria, ni execution con colera.

.i. Nefait guerdon tjïant aUaigre^ny

cmjlie avec courroux.

Comme vn chevd qtion ne domte_j .,

fointj devientfier • ainfi tenfant syracst

aHejuelm laijjetoutfaire, dtvient « i-

rebelle.

Amignotte ton enfara^é' ilte donne.

ra maint effroy : ioue tcj avec luj

(^ ilteco»triJiera:ne ripointavec

liff depeur den ejire marri^^ de

fineer les dents a lajin.

Voyex. Syrach. 30, i Prov. 13,34. Item 23. 13.

B t Blcft
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Elck fpiegle hem felven.

De Ou-
de Man
fpreeckt

/^ Hy die het aerdigh glas, dat by de jonge vrouwen

Een fpiegel wort genaemt, zijt befich acn te fchouwé

,

Let vry op u geftel , u hayr en gantfch gelaet

,

Let vry hoe u het oogh, en al het wefen ftaet,

Doch geefi: u niet alleen om uwen douck te fchickcn,

Ofom gekroont te zijn met bloemen endc ftrieken

,

Maer let op u gemoet, oock onder dit beflagh

;

En leert dat uwe jcught ten goeden dienen magh

:

Soo



Opoed'mge nuan Kinderen, \ j

Soo u de fpiegel feyt dac uwe wangen bloftn

,

En Fris en jcugdich zijn, gelijck als verfè rofen j

V tanden als yvoir, u lippen t'eenemael

Gelijck het Indifch lack , ofals het root coracl

;

Soo gaet van ftonden aen bereyden uwe finnen

,

Om mede fchoone glans in uwen geeft te winnen

;

Gttit u geheele kracht gants over aen de deugt.

Op dat ghy binnen felfs in fchoonheyt blincken meugt:

Spreeckt dus tot u gemoet : Sal't niet een fchande wefen

Soo maer dit buyte-vel in ons en wort geprefèn ?

Sal't niet een herten-leet aen al de vrienden zijn

,

Indien wy maer alleen en hangen aen denfchijn ?

Neen, neen^ mijn weerde ziel;, wy moeten verder poogen;

Wy moeten hooger fien als op den luft der oogen
j

Wy moeten fchoone zijn, en dat aen alle kant

,

lae tot de gronden felfs^, gelijck een diamant.

Zijn in het tegendeel u leden foo gefchapen

,

Dat van u, door het oogh, geen luft en is te rapen
^

So fpreeckt met u gemoetj en maeckt een vaft verbondt.

Op dat ghy door den geeft u fchade boeten condt

;

Gaet oefFcnt u verftant in alle goede feden

,

Gaet oefFent uwen mont in alle wijfe reden,

Gaet (jiert het inftigh (choonj dat is het befte deel.

Dat is voor alle dingh een edel hals-juweel.

Men vinter menighmael die fonder fchoone wangen

,

Die fonder witte verw, der menfchen hertc vangen

:

j> De deught, de reync deught, is wonder lief-getal

,

» De deught, de waere deught, is verre boven al.

B 3 Tvete



Lat.

14 Öpoèdinge'vanlünderen,

Twee aenmerckingen op'c gebruyck van Spiegels.

Eerfle acnmerckin^e.

H€t toart irict ontitcnfltsl)/ na ben

raeDtDaneenige/ bat alle ^rt^ool^

ineefleriS/ eiiöcaaöcrc bic boer üjcrcö

macffeen ijan De joncböept te oiiDectutj*

fen / btelt^tiei etn Spiegel üpbec Ijanbt

ïjaööen/ ora Daec meDc te Docn/gcUjr6='

incnf)outitbat ^ocrateiS tanberenttj^

tca fouöe Göcöaen ïitViKn \ ©e fclüc

(foo gIjtfepDt üJO?t) \\aiiüt too? een ge^

tooom t fijne leerlingen bcelujtö aen te

manen fir^ öicfemaelö te fjjtegïjclcn/ tn

fitJj btiJiittienbc ban fdjoone ge|ïaltc te

ïucfcrt/ öatfe alfban met alle miböelen

foubcnfaetcatöten/ tcnepnbefp licbcn

Dooj öare innerltjf6e fcftoonjjept [jaren

uptU}snbtgen(!ant fouben geltjfg ma>
Qen toefen ; en tHg^ettalle pemant ftrg

mifmaetfitquametebebinben / batbe

foobanigge neerflüfiept foube aentoen^

ben bat Dpfsne uptUKttbigfie leelijtfi^

ïjeptmetintoenbigöe acnoDMiaemDept
foube fien te boeten-

Socratii deSirinam ex^eftt Ovidim,

Si tibi difficilis formam natura negavit

Ingenio foimx damna repende xxis.

idem

lam molire animum qui duret,5c aftrue

formam

:

Solusad extremospeimanetillc rogos.

idem

Non formofus erat, fed erat fiicundus

Vliffes;

Attamen xquoreas torfic amore Deas.

Tweede aenmerckinge,

H€tgeb?upcfi tanbt ^piegclöiiS

ötenftïgö tooojbe jonrböept/ ten

epnbe aljs d«c boücn is göefept : -©ooj
ben oubetbom/ om bc grijfe Ijapjen/

nmpelj^/ etibe anbtce betanbetinfien i»

fijngebacnte bagelijcic tcmogffenacn-
merrüen / fonbcrlinge een afbeclt fijnec

)onriiöfPt öacr bp f)ebtjenöc/om booi
btenmtbbtl fun bagj^enteleeientelleii

enbJtjsiteUMjben.

3Kentufelbeit»

Le miroirn^ejipintfliitteur.

Lo que te dixere el efpeio

No te lo diran en confeio. .i.

Ce que le miroir te dira^

Au confcilm ne te lira.

Donna fenza honefta non fu

mal bella.

Quam grata eft forma, cui co-

mes modcfta mens

!

Beautéfans bonté ne vaut rien.

Il ccrchio non fa la tavcrna.

Tout mflre fcavoir gijl d co^miflre

nojire igmrance, toute nojlre fer.

ftriton a remarquer noflre imper-'

fcBton.

Pulchra! domus pulcherhofpes. Lat

<Stm fc^nmfwuf «in fc^^iw fttitf.

^n bdle cage, gentiloifeau.

Necierd'.

Franc.

Spaens,

Franc.

Ital.

Griecx.

Lat.

Fran^.

Ital.

Frang.

Hoogd.

Franc.

Ssmuf



VL ,^

£s muj^ein iedermparnamnfchuhen vSïtretHn,

Vi^o nichtmer.

Delon-
gelingh

met de
narre-

fchocné

iprcockc

T| Y kijckc toch, kijckt toch eens, Gefèllen ^

Ey kijckt hoe koom ick hier ter baen ,

Hoort toch hoe klincken defe bellen

,

Siet hoe my deiè fchoenen ftaen»

Ghy lacht , na dat ick kan bemercken

,

Én feght , als binnen u gemoet

,

>i De



1$ Jongelingh.

» De gecken kenmen aen haer wercken

;

Wel, dit is vry een loflen bloet.

Maer, Vrient, al fiet ghy my wat mallen ^

En acht dat immers niet te quaet

,

Want dit wil nu al beter vallen

,

Dan als het leven verder gaet

:

Alswy de groene jeugt beginnen

,

Dan koot de lonckhey t over al

;

Het voor-recht van de jonge finnen

,

Dat is, Voor eerft een weynigh mal.

Ké , laet de leugt haer foete kueren

,

Want dat misprees noy t deftigh man j

Maer laetfe niet te lange dueren

,

En fchey ter op het kortfte van.

My dunckt, ick hebbet eens gelefen

,

Of, ick en weet niet waer, geleert,

w De kortfte fotheyt wort geprefen

,

»> Tis wijsheyt alftnen haeftigh keert.

Heb ick dan fchoenen als de fotten

,

Ofmaeck ick eenigh mal gebaer

,

En wilt niet al te fchamper fpotten

,

Want dit is noch mijn eerftc paer

:

Had ick dat eenmael af-gefleten.

Gewis ick foii dan vafter gaen 5

My dunckt, ick fal dan beter weten j

Als defe loop eens is gedaen.

Dit hoord' ick eens by wijfe lieden

,

»> Dat niet te koten ware beft

,

» Maer als het immers moet gcfchieden

,

V Soo iflet beter eerft als kil.

Hoc



JoNfelhph. \7

Lat.

Hoogd.

Lat.

Cicero.

NeJerH.

Hoogd.

Spaens.

Lit.

Richter.

ylxiom.

Kcon.ijj

Engels.

Ital.

Lat.

Taul.lov.

Fr.inc.

Lat.

'Richter.

yJxiom.

htfl.Jifi.

Ital.

Hoc commune malum, femel

infanivimus omnes.

^m tm\>tmf)( w. ja()mt.

9l\v:' fni 5CiU(^it>irt»/ fautf ba(b.

CKmj h\i^ ivijf /m fy:U nic^t (tctjf

.

Non poteft in eo efle fliccus

diiuiirnus quod nimis celeri-

tcr maturitaté eft afTecutum.

pAa te ÏJOtcn toavc bc(T /

Jl)aci üetïf Uooj al3 Icfï.

S)c JsMcv te foo tijHid mi((tUUkn

Ni quien acierte un officio fi en

el primcro no ha errado. .i,

Perjonne nefera bienfon meftier^ s'il

ny apremiercmcrit fai£l qttelque

fautc^.

Prcccocia ingenia racó perve-

niunt ad frugcm.

Chinonfapazzia. in gioaetiezzaj

Lafapoi in vicchiezza.

Quia citius quam oportuerat ef-

floiiiifli, liyems te peremir. •

Les phs cotirtesfo/lies,[out toufiüurs

ks meilieures.

Quandfolnefollie, ilperdfi fiifon.

Magnalndoles non finevitijs,

non ftatim pro deplorata lia-

bendaeft. Nammulti disje-

dis nequitice clauftris virtii-

temefficaciter oftenderunt.

Uabent tarnen ktccfuos termimSj

Tuin
,

Chi di vinti non è , di trer.ta non fa ,

di qttarar>tii non ha ; mai non Cara,

ne maijiipra, ne mai havera.

NuUum ingcnium magnum fi- Lat.

ne mixtura dementix.

Scis folere illaxn a^tatcm tali lu-

do ludcre.

Scn:c».

PUm.
MofiM.

Sefhccks.Si luvenis luxuriat, peccat

;

Si Senex, infanir.

Nullus idem eft diuturnus &
f^,'"''''«

prcEcox fru(5lus.

13?oegÖ rini/ Hioegfj rot. Meileid.

l£>joegO\)jij£i/ b)öegJj fa:.

ï>jo£aF) fiiccgfj/ iJKicQÏ) nerf)t.

li),iccgJj i^teiv ü^ocgö !itien>'.

l^^cegij DuacL-c/ ü^cegij iji^jf

,

i3MC5f) \a\\t,' üjocgf) tnm.
laioeglj XA^/ bjoegï) lam.

©^oegf) iJcilffr/ b^ioegfj upf.

IDjoegö Deitgfl/ ü.iocgf} gupl.

10?ocg!) lief/ b^oegf) [eet.

li)jo£gi)&0''t/ üjoegO fjcct.

IDjoegl) bper/ bjoegïj arrÖ.

ID^ocgfj fonicr/ quaet geUiafcD.

l^jocgf) te totjti/ biocgD bcöojbeii.

lö^zocgc D^oiirbaertVb^oegr) geflojbeit.

10|O£gIi geïccrt/ biocgrjbergctcit.

^.loegt) geü^ocf&t/ üjoegïj bcD.icccii.

r/? Empereur Alleman difoit^eju'un Frai;..

/^«» homme demeuroitfolfept ans

defuite, é". Ptentre deux tl faifeit
^''cMth

quelque tnjigne trait de figeJiLj , ^^^^^^

qiCilltty faut recommcnctr Ie ftp~

tenaire defolis_j.

Ie n'a^ jammals ofé trop efperer des uf.-plw

grands commencemens defprit, (jr
^'"-^sm»-

de memoire, lejr;uels cependant on

admtre au>: enfants. Ie fcay bie:t

Cjtiils nepeuvent qtiatteindreleur

force er leur njigetir, <^ fipltiflojl^

la chofe n en va pas rnieitx.

La conclulion foit

Matme, iioncïto.

cte ojjtr-

vat.



1

8

Jongeling.

^Ifoo in cm ootLicop-boctimöcöccioncköept bcttaet beööpe
banöe Éoc-Homciït>e ceutoe/ foo Uïnöcn top JjicnfttcJj/ tot Ïïc=

flupt üan Defe mattrtc/Oiec ïjp te boesen eenige gvont^

icoücïö m tJe toclfKc plutarcbuö / cnöc anöcw
^ÖOcOefrbJtjtieröfjct öcb^cl beScpt tan öit

aucKöebbcnUetba^et:

1. 1-\ 3Cttetbjett(h'tö iö befonrferKpt

i>' teJjtcngcii tcrtfjarcii frfjulbigen

yüffjt/ ter öooj foetc/alö öosj 0atöc

juiDCden.

i. ts^atöejoiifBrifïTtoticrrjftnt/ ii.igc^

icgentljcpt \3a!i faef&en öient gD^P^?*
ftn en ücrifpt te üJOjDeii.

3. ©atinébefctbt iiietfc beun en moet
Doiibcn / maei- mittelijdic uptrpaii'

mngcbtciittegclicn.

4. *2)at ^z (©ubciö ofcc 1i5oogfibcn

felfjX fjet oog op bc fcïüe moeten öcb^
ben/ enöc ftrlj iriet ücrnougöfii öooj
Den bienfrüan anöere alleen.

». ^at beujooiten entie mattierc ban
fyjeer&cn banbe jrartjt tojel bicnébe*
lept ie Uüojöen / twU in oibje qcöou«
Den/ en ïjave tncniojte üan De joncö*^

Depï aen tel geoeffent.

6. ©atmcii bc fclbc moet göeüjcnneii
Kict mocpelijrö / pjonr&acftticö /

ofc Srarlieelicfj te boefen tn Darcn
Dagehjrfifffjcn omme-gangD.

7. ftDntmen be fclbe moet rtf-üjennen

ban alle lecEierfjepcenbequiji troept.

8. ïDatinen be fclbc moet gOctoennen
alfgtbe boaerljept tcfyzcet&cn.

9. tDaïiUcn gelteel goebefojgOemoet
bjagi'ca bat Defclüc met geen quaet«
öciclfdjap ontinc en gae.

to. TDa'.uicn be fclbe moet acnlepben
tot öe Ueföe banbc Dengt/en tot bjeefc
ban fföaemte en fcfjanbe tcbegaen.

tt.. faunen bc fclbe moet boo^i-gacn
met een goet exempel.

V- «EpntcHjtft / ^Datmen booj al be

imi^i'.. ia-<f![jcrpe be b^ccfc beë ï^ee*

ren/ oicïiet gcnougfaem al bfg:ijijt/

üjant bcfelbe lö fict faeginfcl bcc bjyf*

Dept/aiJöe liPijfe nuu getupgt.

1.O liilfautmener les e»fAnts !i Yanc-.^ kurdeveirpar douceur.

2. ^il les faut lover ^ tanker de

fois a autre.

3

.

Quilne lesfout prejfertrop , ains

kur donmrrelafches.

4. Que Ie pere mefme doit avoir

lasilfur iceux.

5. OjHlfaut bien regier leurparoles

(jr excercer leur memoire.

6. Qtiil les faut empefcher d'ejlrt

chagrins ou contentieux.

7. Qtfil lesfaut faire fuirU delica.'

tefie é-fuperfuité.

8 . Quil les faut accoujlumer a dire

toitfioursla ver'tté.

g. Qt^il lesfaut detournerde -.nait'

vaifes compagnies.

I o .
Qjiillesfaut apredre atmer Ver.

tu& honneur^ craindre infamie,

1

1

. Qu'il leurfautfervir d'vn bon

exemple.

12. Qtiil lesfaut, devanttoutes cho-

fes,aprmdn la crainte de Dieu.

Amor



VII.

Amordocct Muficam,
»P

ferlicke

Vryagie
Hyj dicopdefeprenttfict,

Maer weet daer van de meyning niet

,

En vraegt wat defe kleyne Guyt

,

Wat Venus longen hier beduyt

;

lek bidde ftaet een weynigh ftil
^

En hoort eens wattet Teggcn wil.

C 2 Dacr



20 Eerlijck^ Vfy^gte,

Daer is een fpreuck van langer handt

Gekomen uy t het Griecken-kndc

,

Diefeyt j dat Liefde fingen leert

,

En plompe finnen omme-keerc

,

Dat is gefeyt, dat foete min

,

Brengt alle foete dingen in.

Siet hierom ift dat Venus kint

Sich hier als in een fchoole vint,

Een fchoole daermen geeftigh queelt.

En hondert foete deuntjens fpeelt

,

Een fchoole daermen plompaers flijpt.

En daer de groene jonckheyt rijpt

;

Maer 'tis een meeiier fonder plack

,

Want hy leert kunden met gemack

,

Sijn pij], die door de werelt fweeft

,

Die ill die ê^dc krachten heeft

:

"Want foo daer is een fl echte duyf.

Die naeu en kent haer doucken-huyf

,

Die in haer gaen, en al haer doen

Is raeu en uyttermaten groen

,

Indien fy delen meefter krijght

,

En dat hy in haer boefèm fijght

,

Gewis daer is geen twijffel aen ;,

Hy leert haer voor den fpiegel ftaen,

Hy leert hoe fy haer dom gelaet

,

Sal Rellen op de rechte maet

,

Sal fteilen anders alfle plach
^

Eer fy by hem ter fchoolen lach.

Is elders oock een raeuwe gad

,

Die op geen heuffche (eden pad:

,

En niet ter werelt anders weet

Als hoemen pap en foppen eet.

En



Eerlijck^ Vryagte.

En daerom, t'huys en over ftraet,

Gelijck een klunten henen gaet

,

Genaeckt hy maer eens defe {chool

,

Sijn hart ontfonckt gelijck een kool

,

Sijn hoet ftaet anders allTe plagh

,

Sijn kraegh foo titfigh alfle magh

,

Sijn knevels geeftich op-gefec ,

Sijn gantlche kleedingh w^onder ftet
\

Hy leert daer niemant op en gift

,

En dat hy noyt te vooren wift j

Hy leert ontfliiyten fijnen mont

,

Die eerft gelijck vernagelt ftont

,

Hy leert, en al met goet verftant

,

De befte woorden van het lant

,

Hy leert voor al oock Toeten fangh

,

En al met vrciigdenj Tonder dwangh

,

Hy krijght een rap, een buvghTaem lijf.

Al ftontct certijts bijfter ft ij f,

Int kort', een plompaert wort beleeft

Soo haeft hy maer een vrijfter heeft.

Soo leert dan Liefde wij fen man

,

Dac niemant anders leeren kan.

21

Lu. Amor docet Muficam.

jiHgufi .

dtxtr ds

di'jino.

Jl.l].

Amormagnu-. .loflor efl:,atque

omnes Pinlofophi.is partes

impïet.

Ch'i ha la^or »ei^em,hag/ifperon

4 iJiAnchi,

n

I Amour <?y? un grad maijlre dtfcole. Frang.

Toiit ejlgai'lart ott qti ils'en vole,

l'Amour efl ungrandmaiftre
II faf£I Ie ioitrdau gentil eflre.

Nullus adeó ignavus eft quem Lat.

amor non inflammct ad virtu- ^'''*'<'-

temac divinum rcddat, ut par

viro forti cvadat : nam quod

C 3 Homeius



21 Eerlijck.e

Homerus vim furoremque di-

vinum a Deoquibufdam heroi-

bus infpiratüm ait , id Amor
prceftat amantibus.

ThiUf. Da mihi hominem incultum,ab
Beref>i. amorc cultiflimus efficitur, da

rufticum ac rudem , ab amore

fïet ingeniofus ac elegans. quid

plura? fegnities, fomnusom-
iiis, Icthargicus marcor,acfqual-

lor ex amoris contubernio eli-

minatur.

syrAch. La beauté de la femme rejlouit

'jj'' la face^^ ftr^ajfetouj les de

-

jirs de l'homme.

ttine nu. Qluy qut f-vott dc loiïtg venir cel-

cJJ. U qt4\l aimey il redrejfe k collei de

fachemijè , agence Ie bonnetjur

Ja tejie, retrouchefes moufiacheSy

redrejfejon manteaujur les e/pau-

les,Je leuejitr la pointe defespkdsy

ntonfire un njtjkge jojeux , ^
Jèmble au ilp renouyelle de toni

tour fe rendre agreable auxjeux

Ja Dame.

Lat. Pro conclufioncj addamusva-
rias Amoris defcriptiones, a fa-

pientifsimis traditas , ut inde

eius natura ignorantibus inno-

tefcat.

Amorem beatus ille DiomJIus

definitj elTe virtutem unitivam.

Vrjagie.

Augufthttt:) appetitiun rei , pro. Lat,

pter fe ipfum.

Bernardui ordinatam & vehe-

mentem voluntatemad bonum<.

Alij Theoiogi, Conjundionem
amantis cum amato.

Nonnulli , Defiderium pofli-

dendi, utendi, frueadi, opinati

boni & pulchri.

Plerique, Spem irretitam,timo-

ri conjundam.

Tullifts dixit amorem effcbenc

veile.

Seneca, Vigorem mimi , &ex-
ceflum mentis.

Dantes^ Inclinationemanimi ia

rem concupitam.

CMarifts AEquicoU , Defiderium

boni quo illud nobis (èmper ad-

effe, & poflidere cupimus.

Peripatetici , Argumentum be-

nevolentiaj propter apparentem'

venuftatem.

Academici, Defiderium fruendat

pulchritudinis.

Theofhrajla^ , AnimJE otiofe af-

feótura.

EfiBetm deniq^ , Otiofi pe<5to*-

ris mole/liam , in puero pudo-
rem,in virgine rüborem , in ju-

vene ardorem, in foemina furo-

rem.

Het



VIII. ^l

HetSchaep dient voordendam gefchut*

De boer
dit" voor
de ('cha-

pc ftaet,

fpreeckt

T^ Ervvijl ick ginder by mijn wijf

Int groene nam mijn tijdt-verdrijf,

Soo quamen defe fchapen aen

,

En dwaelden uyt de rechte baen

;

Het fcheen, fy wilden naer het faet

Dat hier op defen acker ftaet

,

Dies rees ick op, om heen te gaen

,

En 'tvee hier koii te houden ftaen j

Maer



tl Eerlijck^ Vryagie.

MaerTrijndiefèy , Ten is geen noot.

En hielde my vaO: op haren fchoot

,

Sy fprack, het is noch al te vroegh

,

Het is dan ymmers tijts genoegh

Het vee te drijven op de vlucht

,

Wanneer het naeidert tot de vrucht

;

Maer ick, die weet hoe dattet gaet ^

En hoorde geenfins haren raet

:

»' Het fchaep dient voor den dam gekeert

Gelijck de daedt my heeft geleert
j

Want koomt het beeft eens op het lant

,

Dat fchoon met vruchten is beplant

,

Hoewel men dan al luyde krijt

,

En oock het dier met ftocken fmijt

,

Noch wil het uyt den velde niet

,

Vermits het daer fijn gadingh fiet

;

En fchoon het al ten leften gaet

,

Noch doetet niet als enckel quaet

,

Het loopt, het fpringt, het pluckt, het eet,

Het geeft, al waer het koomt, een beet

,

Dies acht ick 'toude fpreeck-woort nut

,

»> Het fchaep dient voor den dam gefchut.

Soo nu miffchien een jonge maeght

Hier van de rechte gronden vraeght

,

En foeckt te weten, met befcheyt

,

Wat inder daet dit is gefey t j

En wat een boer , of acker-man

Een hooffche vri
j
fter leeren kan ?

Die ftélle defen regel vaft j

Dat Venus kint, die llimme gaft

,

De ftoocker van de geylc min j

Niet licht en dient gelaten in

,

Maer



€crlijcke VrjAgie.

Maer datmen van den eerften aen

Sijn flim bejagh moet regen gaen,

Ofanders datmen naderhandc

Te laet bcklaeght den heeten brandc.

Wel aen, ghy zijtdan oy* ofram

Schut vry de fchapen voor den dam.

i^-

Lat.

QvU.

Uém.

*«ƒ.

l fin C
in quib.

cnuf.rcfl.

tn integr.

ére.

L. I. C.

quand.

lic. V».

fine lud.

ére

r\ Vm novuseft, coeptopo-

tius pugnemus amori

;

Flamma recens parva fparü

recedit aqua.

Principijsobfta, fcró medicina

paratur

,

Dum mala per longasinva-

luére moras,

Helleborumfruftra, cüm jam
cutis cEgra tumelcit

,

Pofcentes videas; venienti oc-

currite morbo.

Satius eft initijs mederi , quam
poft cauiam vulneratam re-

medium qutErere.

Melius eft occurrcre in tempo-
re , quam poft cxitum vindi-

carc.

'^mnd guardia Jchma ria <-ven-

tura.

Syruch.

/i. il.

Fin che Hmdé frcjco^ hïfoona n-

medkrvi.

In ipfo introitu ruenti luxuriae

refiftendum.

Laude dignifsimi
, qui nafcenti-

bus malis fuccurrunt.

Quifquis in primo obftirir,

Pepulitque amorem , tutusac

viölor fuit

:

Qui blandiendo duice nutrivit

malum,
Seró recufat, ferre quodfubijt
jugum.

Capite vulpes parvulas.

S' occhio non mira

llcuoremnjoj^ira.

Sapientes agricolze locuftarum

^mina pedibus obterunt.

Hortalani, campe in ipfis folli-

culis refecanc.

ItaL

T.at.

Vnl.

Max.
'ElinH.

Itb. /^.

Senec.

Htf^Ql,

Delria.

JnAdng,

Ital.

Lat.

Der toertum upt-Qcbjcpt/ en tot tJceï atiDecc faccKcn
ÖCbnipcKt / aï0 bp ejcempcï.

Dcvmt que tttfoïs tn.iUde, matte toy

far attemprefice , Et tandis que tu

peux eKCorespecher, rnonfireta. con-

'vcrjion.

Kien tic fengarde d'accomtlir ton

vceu de bonne heure, (^ iiattcnpoint

a ejire homme de bien jafqu'a la mort.

Fut devaat lepeché comme devant un Syrack.

ferpent^ carji tu en approchcs ilte ^'- ^

mordra,

D Tre?2dre



i6 IX,

Tnttdrenedoü^U chandelle Nyor,»y tolle , ^mohs puccHe,

T^ It wijfdat ghy hier voor u fiet

,

"^ En geltaen defen koop-man biet
5

Dit wijfis wonder flecht bedacht

,

Want fy koopt peerels inder nacht j

Sy koopt in haeft by 't keerfen-licht

,

Daer toe men houft een vol geficht.

Wel, lufFer, wat ick bidden mach

,

Ey, fluyt geen koop als metten dach

,

Maer



Eerüjcke Viy<tgie, t?

Maer laet den nacht cerft over gaen

,

Ofwis ghy fult bedrogen ftaen

,

Want koopt ghy niet ter rechter tijt

,

Soo koopt ghy niet als enckel Ipijt.

Gefcllenj die des avonts vrijt

,

En dickmael wonder jachtigh zijt

,

En vaert niet inder haeften voort

,

En fpreeckt niet haeft het groote woort ,

En geeft voor al u troutjen niet.

Tot ghy het liefby daeghe fiet

:

Houdt feker dat de keerfe liegt j

Houdt feker dat de nacht bedrieght

,

En dat men met een korten fpoet

,

Noyt groote dingen wel en doet.

'tis waer, dat even inder nacht

Een faecke dient te zijn bedacht
j

Maer al wat dienftigh is gefien

Dat moet by hellen dach gefchien.

»> Geen fchoone perel dient gefocht

,

»» Geen fijne webbe dient gekocht,

» Geen vrijfter oyt te zijn gemijnt,

» Dan als de gulde fonne fchijnt

,

»> Want, die in duyfter henen loopt

,

»> En even dan juweelen koopt

,

») Ofs'nachts fich koppelt aen een vrouw,
»> Die queelt by daeghe van berouw.
»> Dus wildy niet bedrogen zijn

,

» Soo wacht den klaren Sonne-fchijn,

Soo wacht, ó grage vryer, wacht

,

Tot dat het ftuck wel is bedacht

,

En ghy oock foete Vrijfters beyt

Tot alles wel is over-ley t.

D 2 lA



bp.UilS.

L:ir.

Ovid.

lul.

ViAnc.

j8 Ë^nljcIlC

A muger y U ieU

Neptgliar a la candeU.

ludicio fonnae noxque merum-
que nocenr.

cAllmm di candella

O^ïï mHkapare belU.

T/v
^ fvdcntf

Soacns.

Hoogd,

Franc.

Dc nuid ala chandelle

rafnelTe ftmble damoifelle.

R.itio cft quia

Nöti e oro iuttoqmlche luce.

'S>^fcin^f nic^t Mi 3'iSCC tic ^omfcin

\\i)Xi\\.

.^4 en hajiefe mme , a, Loijïrfe

recent.

Ncderd, jfDcii jucct jjctji ftattcii iit jatBcii ftopc

©tctciibaiifcnjilgacii moet ficii luie

Öpmcticifjaiit neemt.

2?p iiafl)tc fijn alle nfltteiigraetu

NoBc Utent mendü , vïtioqtie igmf-

citur omni^

Homqiie forinofcim quamlihet ilia

jfacit.

Conjidc degemmis, de tin^a. murice

Un'i
,

Confnle defacie corpnhm^^ diem.

virg. Nox & amor vinmnque nihil

moderabile fiiadent.

Hoogd. ©iUbmöit'idvcil^'Ctt.

Nedcrd. ^'^^ mctJet ?)ae|l aljJ blojc» baiigcn.

Ij^j A chico/nprabejo^na haver cent'

occhi^ d chi ^ende^ m bajia uno.

1..U.

Cvid,

©ie berftoopt eit ftoeft \mtt itW flogö/' Nederd.
Die fioopt fjocftei' DotiDert.

Hinc Magnates qöi pi(5tis tabu-

lis inter ^ck matrimonia con-

ciliant fepe falluntur.

df ideo-

Ifabella Caftilije rcgina noluit

nubere Ferdinando, nifi piius

principem vidifTet.

Nee Elifabetha Anelorum re- ^''^^">'-

gina Hennco buecorum regi. ^t,
<£:on. 73.

ïtoopt onbefien \}it fal ti rouVocii / Nedcrd.

€n öatüooj al iii 6oop üaii öjotttocii,

Siquidbenefadumvelis, tem- senec.

pori tiade.

Nefemina, nè te/a

d lume de candeU.

Eal.

Nodemrequirunt fraudes , lu- Lat.

cem veritas.

Queni texerat dolum nox^ pro-

didit dies.

Celeritas infamis naufragijs.

Male cunda miniftrat sm.
Impetus.

Conciliomm pr^cocium & in- Kkhtn.

confultarum aóiionum infoelix "=<">"'

& triftis folet eflTe exitus, feftina- ^^J"/'
txque aftiones & confiliafèm-

per fuerunt calamitofa aut per-

nitiofa : ut late exemplis &ra-

tionibus dcducit Richt. d. lec.

Schoon



Schoon voor-doen is halfverkocht.

Wilder yemantleeren minnen
Nae den regel, nae de kunfl;

j

Wilder yenüant herten winnen

,

En oock aller herten gunft

;

Niemant hoefter groote boecken :,

Oude Schrijvers, vreennde tael

"Wt te leien, op te foecken

;

Siet hier ftaetet al-te-maef.

E>3 Gaet



JO Eerlijcki! Vrjagie.

Gaet maer flechts u eygen felven

Met een onvermoeyde vlijt

Onderfoeckenj onderdelven

,

En beproeven wat ghy zijt

;

Vint ghy feylen , leertfe duycken,

Leertfe dooden, viertfe niet

;

Maer u deugden wilt gebriiycken,

Datmen die als lichten fiet.

Maeckt dat ghy in alle laecken

Defèn regel onderhout

,

Dat fal u lief-talligh maken
Ofghy vrijt , of zijt getrout.

Die fijn kraem weet op te proncken

Nae den eyfch , en nae den tijt ,

Doet den koper daer op loncken

En hy wort fijn waren quijt.

D3!t tis «pgcntltjtS bat be Jpranroi*

fcn nonnen : mettrc en ev idt nee

& fjire valoir les bonnes parties , in

tocltfee Bunite Scipio , tnanbtretooo?*

tceffehjr&e mannen gtoote lofujert

loegeftjÖjetoen. ^it ijs batOvidius be

jonge lieben boo; een gront-tegel geeft

luilleninftOecpen:

Lat. Et quacunque potes dote place-

re, place.

Nedcrd. Brengt alles fy, ófri/Te jeught

,

Daer ghy u liefdoormaken meught

<IDit«ibatpberambacf)tö-man / eltft

infjet fijne/ foobtöenbélnchtocettebe^

cracfjten/ \)tt fröoonfïc otter al atnfiet

ooge getoenbe/ enbeal ïuat imeflaetm
teflcnDeel bebecïsenöe : plag^ niet een

jKetfec be frfjooiifïe (lenen in benge^
bel/ De «©out-fintt bc fnpberfte iietrie

int Hoojftc bant Blepnoot / tic lülcer»

mahcr bc ctcrli)rU(ïeUofFc int aenficn*

lictific bant hleeOt te l}oco{)en i

''STifSben 25ecn gouber leet battcr een

oogfjje befiï aen't blepö iö bat niet göe*

ften en meet. ^&n bit alleiat inoet niet

upt öoogfjmoet ofte booj y;toiic6crpe

gÖeftDtebcn/ maer bed ettuptcengoet
opjcrBt gemoet/ tot toerbeteringlie pbcr

ban fijn gfjebiefien/ enbe omfijnlitöt
booj be menfrpen fo te laten fcötjnl/bat

<ï5oD bacr upt gepjefen toerbe/oorfe om
anDcre tot nabolgingete berlxier&ë/ op
bat alfoo bc gene öie fiilrr boet bp gïje*

bolge lief talligtj magf) luerben bp be

gene baer gp mebe omme gatt.

Cejl la raifonpour^uty les gés d'Fflat

conftilUnt aux pr'tr/ces de difümuler ^""'
.

,

leur tniferftUtons , c" "^onjtrer leur ^„x Ref.

bonnes parties-, imitants k bon archi- Pol.t.'Sjf.

teóle
,
qui loge ( comme ils difent ) fes

^

plm beaux materiaux oh frontijpice

defon bafliment.

— o ecu-



Eerlijclie Vryagie.
Jï

&vtA.

ltUm>

occulemcndas
Qiiodque potes vitiiim corpo-

lis abde tui.

Multa viros nefcire decet. pars

maxima rerum

Offcndet, fi non interiora te-

gas.

Cui gravis oris odor, nunquam
jejunaloquatur.

Et Temper fpacio diftet ab ore

viri.

Si niger, aut ingens, aut non fit

in ordine natus

Denstibi , ridendo maxima
damnaferes.

Ante omnia. Urnen

Prima fit in vobis morum tute-

la, puellx

Ingenio fkilè conciliante

placent.

'Bfi reïiett \im {>ft allejs {langj^efept

töerbcn Dat (
pnm» nonones ) tt iZt{it

tnüaden ^it pemantbaneenigfje raer6e

fertjst / cijfcnöc üeelotijtjö upt bet eerftt

geficgte/ een groot tioo^^oo^ticel tilegen

tema&en tn&e geCiadjten bec menfc{)en/

en baerop fien beel oube fiijeutfKn / aljï

te lueten

:

Nederd. ^enfUn boet bjpen.

Lat. Ex aipeélu naicitur amor.

Spaens. zAfe)ita un cepo

Parecera mmcebo.

OviiL

Oculifuntinamoreduccs. Lat.

.1.

Acconftre un tronq il femblera

un jeune adokfccnt.

f} que plai/i

€iï a demy faiSi.

'Ex. ^ eicropóiv yi ytvïj

Vfvidi^utperif'

Illud tamcn hic monendum, fa-

nèhajcintelligendaj & virtute,

non fuco ornamentorum gra-

tiam tam virginibus quam ado-
lefcentibus quaerendam eflè: ut

reótè viri prooi inculcant.

Nazidnz, Car. 3 . deprxcept.

Ornentur gemmis alix , deco-
rentur&auro,

Quod fulgorefuo colluftrat cor-
poris artus,

His , inquam, placeant quoruai
depi\,4acolare

Multiplici eft facies,mortalique

arte manuque

Condita , coeleftique ab ima-
gine turpis imago

Diflita 5 calcatum prodens fine

voce pudorem.

Tu Virtute place, &c.

Fran9.

Hoogd.

Griccx.

VirglUui.

Amor



l^ XI.

Amorj ut pila, vices exigit.

De Ton-
gelingh

fpiecckc

C Oo gfiy wik dit {pecltjen leeren

,

SocteVrijfterjfchooneBlom,

Doet den Vlieger weder-keeren

,

Drijft het veertjen wederom
5

"Want als ick van mijner zijden

Maer alleen en foude flaen

,

Dat en fou ons niet verblijden ,

Want het Ipel is ftracx gedaen.

Wccc



Eerlijckc Vtyagte.

Weet, dat kaetfen ende minnen

Eyft een over-gaenden bal

,

Anders maecktet droeve finnen,

Anders heeftet geenen val.

Liefde doet ons liefde toonen

,

Liefde geeft de liefde kracht >

Liefde moet de liefde looncn,

Anders iffe fonder macht

:

Wilt dan weder-liefde dragen

Lief, foo wort ghy ras de bruy t

,

Want ick wilt dan met u wagen j

Anders, kint, ick fcheyer uy t.

Il

yrang.

Lat.

Vid-Sene.

4e 2enef.

d; nmor*

divinf.

Ital.

Kcderd

Ital.

Franij.

Nedcrd.

Lat.

TAmu l'amour w fe^aye que

paramom réciproque.

Et preiium , & merces folus a-

moris amor.

Beneficium non eftaurum, fed

Amor per quem datur.

Amor enim beneficij anima.

Duriflimuseft,quem redamare

piget prius amantem.

Ama, a chi fama ,

Eefpond a cht ti chiama.

Stnttuoojt Dtcjcb^acgöt.

jiïïint Diejc ItefDcDjacgDt.

Vna mano lava taltra,^ Ie dut lava-

no ilvtfo. .1.

l'Vne main lave l'autre & les

deux Ie vifage,

^lö b'ceiic Oaiibt b'anbcc üjafï fo Ujoj*

bcnfe üepbc vcpn.

^ een min bjeiigrb'anbefiit.

Manus manum fricat,gratia gra-

tiam parit,

Ferro ferrum acuitur.

Frudusamoris amor.

Fran^.

Mardt.

Amour au coeur mepoind

Quandhien aiméjefuü ,

(j^faü aimerjt nepuis

,

Qaandon ne m'aimepoint.

Chactmfoit advertj

Btfaire comme mey

Car daimerfansparty

Ceflvn tropgrandefmfff.

Proverbium Arabicutn ex Arpenio.

Excutemihi ignem &alIucebo Lat.

fibi. i. ut Jejephui Scaliger in~

terpretatur Efto mihi, ero tibi.

-Vt ameris amabilis efto.

Aymerfans amour eji amer. pr.^„^

.

l^^tcntfcfiap Dan cciitr jgöe eii öiccct Nedeid.
metlanalj.

Marce, ut ameris ama.

Griecx.

A;«rf,

Sit in amore reciprocatio.

Amour efl d'amourrecompence.
Et ccluy cft trop a blamcr
Quipour Icnioins (s'il iiecommence

)

Ne veijt pas, qu.ind on l'aimc-, aimcr.

E Elck

Franc



34 XII.

Elck meynt fijn uyl een valck te zijn.

TT' Ier vryers , die om ftrijt haer vrijfters dapper prefèn

,

Beflooten onder een, ickfou haer rechter wefen
j

Gijs hiet fijn liefde moy ; en 'tis een leelijck vel,

Fob noemt de fijne net, en 'tis een morfe-bel

:

Guert prijft haer dien hy mint, als geeftigh in de feden,

En daer en is geen fout in al haerdomme leden :

Kees acht de fijne vers, en uytter-maten fris

,

En 'tmeysjen heeft een vel gclijck een drooge vis

Nae



Eerlijcke Vryagte. jj-

Nac dat ick had verftaen al wat een yder feydc,

En wat hy tot een gront van fijn vermeten leyde^

Soo heb ick defe faeck een weynich overdacht

En met een kort beraet dit vonnis uytgebracht :

Hoort,vrienden,met een woort den gront van uwe faken

,

Des vryers gunftigh oog dat kan de fchoonheyt maken.

Elck acht fijn uyl een valck, en boven eygen mal

,

Soo wilmen dat het volck het fo gelooven fal.

Hoogd. "CimjctcnMtncfflw^ fdnwUmfafcfj None bello qucllo que è bello ImI.

f'f9'
I

ma quello chc piace.

Itai. Affcdione accieca racionc.

Spaens.
Cada buhonero alaba fus cu-

chillos,

Fran^ . chaque merder kueCes coufieauw

Nederd. dcll ^ZttitX piij \i ffjn mc Jj'cn

»

Spacns. A cada nccio agrado i\x porrada.

FraiK. A chaquefolplaij}fa majpte.

Hoogd. ©n tct>c» gofcft fcin iwrifc iv»^( /

^\xwi> ijï Irtiitt tcnwmn vol»

Nederd, €lt6 ö«ft fijn <5jutjcn lief al i|T«I>e*

Otoinnielt.

Fraiig. j^^yufne g^fierrerie

Ce n'ejl qtimefantafic,

Hoogd. (g^ <^f|( j„f{^,j tj^,g ji,j %xi\^ Wnn

Nederd, *!Ei©?ijfter!Sfföoóöept lept in'|!©]per^

(©cclcElic&ItcfnocöfcÖoonc Boo!-faB. Nederd,

Balbinum polypus Agnx, dele- Lat.

dar.

«eicö fottcRe pjijlr fijn marottefecti. Nederd.

1i'\S>[<xiUxm\ «^xicr(e inawottMnéc»)f. Engels.

#ti!S003batöeef£ eenbalfr&ciiffljjüii. Nederd.
«£Ifu «nepntftjn löl ecu 10allir6 jtjiu

C?tm tctHir itamn gcfcft fcüi fofC», Hoogd.

El dclTeo haze hermofo lo feo. Spacns.

Le defirrend beau ce qni e/i Uid. Frang.

Quodfecit quifque tuetur opus. ovU.

•Sinjcöm'frantcï (okr fditcnfram. Hoogd.

Ognun loda il fuo meftiero. spaens.

Quien feo ama hermofo le pa-

rece.

^i aime "vn laid ItP)femhle heatt. Fran^,

Herkhifchic gcndi hui adetfchi Xurcks.

hofch gelur.

E2 tkt



J6
Hetjèlve op eenen anderenJtn.

"C Ygen wooningh, eygen dack

,

Groot voorwaer is u gemack
^

Eygen keucken, eygen heert

,

Groote fchatten zijdy weert

;

Want al zijt ghy niet te groot

,

Ghy zij t dienftigh voor den noot a

En al zijt ghy flecht en arm ,

Noch vind' ick u aflchen warm

,

Of al zijt ghy fomtijts kout

,

lek ben op u wonder bout

,

En dat even doet my deught 3

En verweckt my foete vreught»

Dus zijt ghy in mijn gepeys

Beter als een groot pallcy s

,

Beter ( Princen met verlof)

Beter als een konings hof;

Want, dit houd' ick wonder vaft p

Groote falen, groote laft,

En, gelijckmen ftaegh bevint

,

Hooge torens^ hogen wint.

Nedcrd,

Lix.

Fian^.

Dpnöicv/'tfijn öaer/'tmtjn

10 l)et bette.

Sua cuique priidentia Deus.

Domus amica domus cosnmo-

da.

Atoutoiftau

SofimdefibeaUé

non in nidore voluptas

Summa, fcd in te ipfo cft.

Patrix fumus igni alienolucu-

lentior.

Suum cuique pulchrum.

Suus icx reginx placet.

Mefmevngueux aimt l odeur defeu Fran^.

efcuefk.

v^igiwr^crbf Hoogd,

Cafa mia! cafa mia !
I«l.

Per piccina chc tu fia.

Tu mi pari vna badia.

Cpgcii Dtictt tjSgoutüjacït.

<!2}iotii bupl berlcct niet.

«üpgeu bjcfli en Tfinthc m'et.

I^öer bcblaci: pjtjjï fijn nap.
^Det- fot üfïjAegc ftjaSay.

Feu

Nedcrd.



XïII.

Feu toHX amour&• argent

S\(efe cachenthnguement.

V

lo!? h T ^ ^ woude defe keers Wei foo behendigh dragen

maiuiie Dat OHS gebuercti noyt haer flicker-licht en fagen

,

iVciratgc Want mochte dat gefchien, fo gingh ick daer ick wou

.

ipreeckc £j^ j^g^ ]^q^ nicmant zijn die nrvy beloeren fou

:

Maer wat ick immer doe, men fiet de klare ftralen

Men fiet den hellen glans door al de buerte dwalen

;

Hoe ick het vyer bewaer , hoe naeu dat ick het fliiyt

Het wilder evenwel, het wilder cfter uy t.



>g Eerlijcke Vvyagte.

'KJ[ ijn buer-mati is bedaegf, mijn buermanhecfc gebreke
•^ -^ Die voor hcc meefte deel in oude lieden fteken ,

Voor al quek hem de kuch ; maer defen onverlet

Soo wil de goede man voor al geen eenfaem bedt

:

Hy mint een hiflche maeght, en befigh in het vryen

So doet hy grooten weer om defen hoeft temyen

;

Maer t'wijl hy fit en ftofr, en maecket al te bont

Soo komt de loofe kuch hem berften uy t den mont

;

Dies lacht het geeftigh dier, en feyt, als in het jocken,

Dat is geen fluytje, vrient, om vrijfters met te locken,

Ey lieve ! blijft geruft, en houdt u bedde vry

OfimnKi kiefter een^ die kucht gelijck als ghy.

"P en quant die hier en daer voor bode wert gefonden

,

Had laetftmael op den wegh een volle beurs gevonden,

Die gafhy aen fijn wijf, en feyde ^ Lieve Trijn,

Siet hier een rijcke buy t, maer 'tmoet gefwegen fijn.

'Ken hoeve nu voortaen niet, als ick plagh, te wercken
j

Maer niemant, wie het zy, en moettet immer mereken j

Houdt daerom , houdt gcftaeg het geckjen in de mou,

Trijn fwoer het met een eedt, dat fy het helen fou.

Ten leet als geenen tijt het wijfbegon te koopen^

De man en wou niet meer als boode blijven loopen^

De dochter kreeg een huyck, een fiel, een befte keurs,

Ift niet een wonder ding 1 het geit wil uy te beurs

:

Daer iflet al bekaeyt, de man die wort gevangen,

Die melt daer fijn bedrogh en al de flimme gangen,

Daer wort de blijde Trijn een gans bedruckte vrou,

En al om dat het gele niet ftille liggen wou.

Gli demnjonojpiritifolletti

TC ens doen ick was verliefr, al over lang geleden

^

Was Rofemont genoot juyft daer ick was gebeden.

Geen



Eerlijcl^ Vrydgte, ^^

Geen menfch had hoch gemerckt den gloet van mijnen

lek meynd' ook doe het vier te hoiide inde bant. (brantj

lek fou (geh'jck het fcheen) my wonder koel gelaten,

Niet op de vrijfter fien, niet met de vrijfter praten

;

Maer, leyder ! doen ick quam daer ick de lieffte fagh

Soo wift ftracx alle man wat my in't herte lagh

:

Mijn wefen gafhet uyr, mijn hert begon te fpringen,

'kEn konde met gewelt mijn finnen niet bedwingen

,

Niet houden inden bant : ey wat een felfaem dingh.

Mijn oogh was even-ftaegh al waer de vrijfter gingh,

Daer was mijn innigh hert, daer alle mijn gepeynlen
j

Ach 1 een dien liefde quelt hoe qualick kan hy veynfèn ?

Dies fegh totbefluyt;» vier, hoeft, geit, hcetc min
Hoe naumen die bewaert, men houdtfe nimmer in.

DtSerbefrfiattö löfietijcit/

>en öc liant tis Op öt inint/
<JEn Öct oogt ftutcttalttit

ï©aei- ccn jeugtiirf)Ijttteb?jjt.

lüt, Qiiod licet,& pofluiTijConor ce-

larefurorem5

Atramen apparei; difïimulatus

amor.

Keclatethauftusdmorj fèdfax

vibrata medullis

In vultus atque ora rcdit.

^^^ Sedmalediflïmulo, quis enim
cclaverit ignem ?

Lumine nam lèmperproditur

ipfe fuo,

Spaens. Nife f^ben lucttbrir amoT ^ riqutzA ij

regalo. .i.
j

L'amourlarichefre &les deli-Fran?,

CCS ne ft peuvent cacher.

Amorfuogo c tojfe

PreJIoJi cogKoJJè.

Ital.

Quoque magis tegitut tanto Lat.

magis aeftuat ignis.

Amor è tojfe èrogna ceUrnon tihe- Ital.

fogna,

Amores dolores ij dmeros Spaens»

Non ^ueden ejiarfecredos,

QuïS enim bene celet amorem?
l^^

Eminct indicio prodita flamma
fuo.

Ne
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Ne Amor, ne fignoria, Vuole compagnia.

TCk kenner twee van een gedacht

,

Van joncks te famen op-gebracht j

Die waren leftmael onder een

Met hart en ziel in als gemeen

,

lae fchier als broeders ( foo het fchecn

)

En dit is naeu een maent geleen

,

En fiet 1 haer vriendtfchap is gedacn ,

Haer kennis is te niet gegaen
j

Sy ko-
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Sy komen noyc in een gelagh

Daer ruft ofvrede blijven magh
j

Want d'een en fpreeckt fchier niet een woort

Ofd'ander ifferom geftoort

;

Soo datmen fiet een quaden gront

Daer onlangs vafte liefde ftont
j

Nu komt doch:, vrienv-ic, en opent my
Wat dat hier van de reden fy.

tAnttrpoorde.

' wee honden t'famen aen een been

Die dragen nimmer over een

;

Twee ravens tefFens op een tack

Dat is geduerich ongemack

;

Twee muflèn aen een koren-aer

En maecken nimmer vreedfaem paer

;

Twee hanen op een boeren werfF

Die vechten eeuwigh om het erfF:

Twee Princen in een Koninckrijck

Die ftaen geduerigh ongelijck.

Maer boven al fo rijfter nijt,

En twift, jae veeltijts harde ftrijt,

Soo haeft als oyt een jonge maeght

Aen twee op eenen tijdt behaeght
j

Hier baet noch vriendt, noch eygen bloet,

Een vrijfter is geen deelbaer goet.

rran?. /^ nques amom^ftgnemie

Ne ijeulent comM^nie.

Hoog'l. ^vcm^ltn^c andncinbemê

??ktbcnfc(fcncm<^.

Sparns. A des pardales a una ejjha

Non d may ligua.

Inimicitiac quam maximse exa- _.

.

matona caula intcr rivales, jixiom.

Nee regna fociiim ferre, nee te- se„ec*

dx fciunt. adifo.

omnilqucpoteüas z«w»/r/.

Impatieas conlouis erit.

f later
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Lat. inter rivales vetus atque anti-

qua fimultas

Vfque fuit, nee adhuc (pes bona.

pacis adefl;.

Froftrf. Rivalem poffiun non ego ferre

lovem.

Lat. Dum canis os rodit, focium

quem diÜgit odit.

U34ni. NuUa vehementior difcordia-

rum caufa eft,quam uniusfoe-

minae a multis appetitio/

Nederd. 't3l8S tc bcd ttoee6fl|Ten t» een BercB,

Ctoee groote maften op een fr0tp en

tioegeu niet

^toeeimtetrjEiin eentonbententjunen

niet.

In amore fervus nee dominum
fertaemulum.

Semper fufpedus invifufque do-

minantibus quifquis proxi-

mus deftinatur.

Nijamas ij'i dosfenures

£}uï qukian jmtos mandar.

Ie ne vis jamaU deux Seigneurs jui

'voulupnt s'accerdera commander

enfemble.

Mens cum monte non mifce-

lur.

' '^ü)ee grote imeftet^ kutneu gaer
ujrlinietDeelen*

Lat.

llKit.

Spaens.

Fran^.

Lat.

Ncderd

VryAgte,

Vna domus non alit duoscanes. Lat

Vnicum arbuftum nÓ alit duos Lat.

enthacos.

VBum regnura non fert duos
tyrannos.-.

Vna refpublica non fert duos
expilatores.

La tcrre ne fcauroit eflre efclairée de pranc.
deuxfoleils,ny mefeule Ame de deux
lumieres d'amour.

Facit huc refponfum Alexandri
Ljt.

cum Darius innumcra ipfi ta-

lenta obtuliffèt, & Afiam ex x-
quo dividere vellet, Ne^ue ter-

ram duosfiles, neque Afiamdtmrt^
ges ferrefojjè^

Hinc in rebus civilibur

Segnius expediunt. commifla Lat

negotia plures;

More iftius animalculi, quod,

ob pedum multitudiné , Cen-
tipedamnuncupant; reptilium

tarnen omnium lardifsimum eC-

fe tra<lünt. Ex hoc fonte

An unus plurefve legati mitten- ^'^

dij& fimilia aPoliticis moven- ^^^flu.

tur. . di.Jj4rt. f.

Met



Mee atbeydt krijgtmen vyer uyc den ileen.

C iet hier, ghy koele vrycrs, fiet

Wat doet de vlijt en moeytc niet ?

Als ick eerft defen ftcen bequam

,

En van den ftueren ouver nam

,

Doen wafle raeu, en ongebout>

En dan noch hart en wonder kout,

F 1 Hoyt



44 Eerlijc^e Vrydgk.

Noyt iDenfch en dacht , die hem befagh

,

Dat eenigh vyer daer binnen lagh
j

En efter als ick eens begonj

En floeger op al wat ick kon

,

Doen zijndefj door geftadigh flaen

,

Veel helle voncken uyt-gegaen^

En die nam ick wel neerlligh waer

,

En dus zijn al mijn faken klaer

:

Wantfietl mijn heert,die niet en was

Als vuyl gemul, en enckel as

,

Die blinckt nu van een helle vlam,

Die uyt mijn vlijt haer voetfel nam.

De Vrijfter j die ghy heden (Iet ^

Die my nu handt en herte biet.

Was noch in't eerfte van de mey
Soo hart gelijck een blaeuwe key

,

Soo koel gelijck als killich ijs

,

En tegen my geweldigh vijs
j

Maer na dat ick met ftaege vlijt.

Geen moeyt', ofpijn en heb gemijt ^

Soo is het ftuck foo ver gebracht,

Dar fy nu foetjens op my lacht

,

Dat fy my valt tot inden arm >

En hierom fijn wy beyde warm.

Siet, Vryers, fiet dit koomter van
,

Wanneer men doen en lijden kan.

Wel ghy, die treurigh fit en klaegc

,

Dat ghy bemint een koele maegt

,

Dat ghy een griHigh meysjen \ rijt
,

Daerom ghy groote fmerte lijt,

Mach ick u bidden, lieve vricndt

,

Indien u (lechts de vrijfter diende,

Soo



Eerlijcke Vryme.

Soo fchcpt een motdc, en iijt de pijn

Gewis het fal eens beter zijn

;

Want fiet 1 door vlijt en foet gevley

Soo kreegh ick vyer uy t defe key.

4^

Nedeid, T^ e fiiibtac j.igtc bntifltïjettoilt.

^^ 2tciil)0iibeiitioet berlirijgeii.

Fraai,-. Ccntmucllcgoutisre

T^wp lapmre.

Lat. labor omnia vincit

Improbus.

EngeL. Z tv.ufc in nmciitai) bU< vt frtjo a qW? .

Giiecx. nov(^VJK^etoii7JKJ>]f.

Hoogd. SfciJJ ^^^¥ ^Vf'

Lat. Par eft fortuna labori.

Labor bonac glorise pater,

Ferreiis afllduo coiifumitur an-

nulusufu.

Invia vil tuti nuHa cft via.

. , ,, Vii^ilando , aeendo bene, con-

lulcndo prolpere omma ce-

dunr.

Nulbienfans peïne, ^tmq.

Tiit iw Deimö Dof lui! hj.inbelcii Nederd.
jDcec lïout bcifoecUcii nx facfitjcnö

Nihil unquam vchementer im- Lat,

peiavit fibi humanusanimus,
quod non cffccerit.

A la Urra cl aMo a la lievre Spaens.

mata. .i.

A Li long'ie Ie levrler tue Ie lievre, Franj,

-— n il fin e magno mmt.

Vita labore dcdic mortalibus—

TTAVTCt

T' ciyadaói&iot. i,

Convenientibus laboribus ven-

dunt nobis omnia bona Dï)

éi
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Slfuegoyel/Imcr ^\(o^c(i-m ve te a tu labor,

De
Lolftev

T ck hebbe veel te doen in huyfelicke faecken

,

fprccckt Mijn heert is ongedweylt^nnijn bedde noch te maccken,

Mijn keucken ongefchickt ; en des al niet te min

Te gaen tot mijn beroep en heb ick genen fin.

Dan ymant fal miflchien hier van de reden vragen

,

Wel Vrijfters, tuflchen ons, ick fal het u gewagen

;

Het vyertje datje fiet dat bindt my aenden heerr.

Dat houdt gelijck een piek, en treckt gelijck een peert.

Dus



Eerlijcke Vryagie. 47
Dus fchoon ick fomtijts meyn in haeften voort te treden,

lek huycke wederom, en fijge nae beneden^

Soo dat ick menighmael, dewijl ick niet en doe,

Mijn tijde verloopen fie, en ick en weet niet hoe.

Het is een fclfaem dingh, het luchtje van de kolen,

Dat kruyptmy door het lijf, en doet mijn finnen dolen

Ais in een foeten droom : ó krachtigh lolle-vier,

Al moet ick elders fijn, noch blijfick efter hier.

Siet dus ben ick geftelt, wanneer mijn lofle finnen

Haer geven aen de jeugt, en hellen om te minnen

;

VV^ant als ick met den geeft ontrent de liefde dwael

Soo blijfick daer ick ben, al rijs ick menigmael.

Noch vaer ick even foo, wanneer ick ben gefeten,

Daer eenigh ruftigh quant my doet fijn liefde weten,

My opent fijn gemoet, my geeft een Toeten praet,

'kÊn weet niet hoe de tijdt foo veerdigh henen gaet,

Ift niet een vreemde faeck 1 al wort om my gefonden.

Al roept my ander werck, ick fitte vaft gebonden

:

De Liefde met het vier is hier in eens geftelt,

Sy dwingen met vermaeck, en door een foet gewelc.

-*-* No dizen, Ve te a tu Ubor. .1.

Fran^. Le feil & 1'amour ne difent

lammais. Va a tes befognes.

Netierd. 'SCluee Iteffteiiö metfjuitbepben
l^oe noot>' id Datfe fcljepben.

Quicunque amat jam oblitus eft

fui.

Biogenesdicihat,

Amorem cfle otioforum nego-
tium.

Siquisamore calet j confucta

negotia ceflant.

La beauté de la femme furpaj^e tom

les dejirs de l'homme.

Lat.

Seaec,

Laèrt.

Syr: ^C.

Veteres Venerem cochlea fe- .

,

dentem pingebant , ut docerent ^xiam.

otioforum nominum cSé amo- ««»«».

rem. ^^^

«Centoarm beb / ctt een Icupen tttë/
y^^^^^i

fijn aliStiuccgDElieöen/fp bonnen qua*
Itcfi ftöiptn.

Ardct amans Dido , uaxitque per ofla
yj

furoiem,

Non caeptx afllirgunt turres, non arma
juvcntiis

Exwcet ,
portufque aut propugnacula

bello

Tiitapnrant: pendent opera interrupta,

minxcjuc

Murorum ingcntcs,aequataque mcsnia

coelo.

Nemo
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Nemo poteft Thetidem fmiul & Gala-
team amare.

TT oort, gefellen, hoort een (aeck

Eerftmael dienftigh toe vcrmaeck

,

Dan oock nut voor yder man

,

Diefe recht gebruycken kan

:

lek ben van foo j effen fin

,

Dat ick twee gefpelen min
j

Twee
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Twee befitten mijn gepeys

Bey gelijck op eene reys
j

Deen' is Galatee genaemt,

D'ander Thetys wijt befaemt

;

Thetys woont ontrent de zee

,

Aender heyden Galatee
j

Thetys praetmy van een fchip

Van den oever, van een klip:,

Van den haringh van den vis

Die in zee te vangen is.

Maer de rappe Galatee

Sprecckt my van het weeligh vee.

Van de beraden, van het lantj

Daermen faeyt ofbomen plant.

Van het velt en luftig wout,

Daermen duyfent fchapen hout.

Van de dreven, van den laen

Daer de groene linden ftaen.

Thetys doet my langh verhael

Al in ronde viffers tael

,

Hoemen haring-netten breyt.

En dan op de duynen {prey t,

Hoe men bot, en fcharren vangt,

En dan aen den oever hangt

;

Hoe in haeft een eenig man
Hondert viflen vangen kan.

Galatee en haer verftant

Is hier tegen aen gekant,

Die meynt dat oock verfe vis

Niet als enckel ftanck en is,

Die en acht geen fouten ftroom,

Maer alleen haer foeten room.

Hare boterj haren kaes

,

Dat is ( meyntfe ) beter aes.

G Spreeck



^O Eeriijcke Vr^dgie,

Sprecck ick gunftigh van hec vele,.

Dan is Thetys gants ontftek ^

Prijs ick eens de rijcke Zee,

Dan vergram ick Galatce
j

Ben ick op fijn boers gekleer.

Dat is Thetys wonder leet^

Gae ick als een vifTers maet.

Dat acht Galatee quaet^

Draegh ick eens een platten hoes

Als by ons een harder doet j

Thetys feyt van ftonden aen,

Wat een boer komt hier gegaen 1

Neem ick dan eens viffers tuygh ,

Blaeuwe mutfen, buyten ruygh,

Galatée fpotter met

Als ick die maer op en féü.

Siet dus loop ick jaren langh,

Maer ick jage fonder vangh,

luyft gelijck het hem gefchiee

Die twee hafen tefFens fiet,^

Die twee hafen bey gelijck

Meynt te lichten van den dijck.

Ach, die foo onfeker jaegt

Selden dat hy niet en klaegc.

Wel, ghy vryers, voor befluyt

Treckt hier defen regel uy t.

Twee te lieven is verdriet.

Want foo doende vangrmen niet.

Houdt dan liever defe leer

,

Eene vrijftcr, fonder meer.

Nemo



Lat. Nerao potcft Thetidem ü-

mul & Galatcam amare.

Gi'iecx. Ot^' oUuotTAt Ttêioó^'n )i yaAcclsiaCf

Ital. Chidm kpre caccia

Z/m non piglia e l'ahra lajjta.

Lat. -Qui binos Icpores unaleftabi-

turhora

Is neutrum capiet.

<9viA. Se(fla bipartito cum mens dif^

currit utroque,

Alterius vires fubtralüt alter

araor.

Hoogd. %i)i incf / \^cé)t ixmi.

Fran^ „^«^ ^^'^ embrajjèmd ejlrdnt.

itai. £h\ tutto ojuole de rahb'ut more

Eerlijcks Vryagie. f\

Quien a dos fêftorcs ha de fer-

vir

Alunohadcmentir.

S'pacn*.

L..:

Iti!.

Qui a deux maijires fcrvira

Ai4n d'iccux ilmedina.

'ïTufTfDf'Jtüjec (Todcn ir. D afTcn.

Entre denxfel/es Ie culen tene.

Nufquam dl qui ubique cft;.

Non fi füo 'mjicme here l fi-

Jchme

Nonfflio infieme fuffiare efuc-

chidre.

Pluribus intentus minor eft ad Ln.

fingula fenfus. Hocage.
Spartam quamnadus es orna.

"ZTrcipTluj t\ci^es tcwtLj >oVj(*if.Chi mtto ahhraccia nuUdfirin^, j
^^*

^. ^ ^^ ^ ]
^ienpequenna heredad tkne

a

Hoogd. SDi<vcd<uifa^ti/ cttómtwnig.

Nedcrd, ^i^ bed aiitöarStcn lem/borttr fclöeii

ccii toeU

CtoaelfambatörcH / ötrtien ojigdi«=»

Ëcn.

Spacns.
^^uchos ajos en un mortero
Mal los maja un raajadcto.

Franc, ^^tft^'*^^ ^f*^'^ ^» mortier

iMdlesfeHt unfilonpler»

JBgn fitnt fTeccftt u niet in bedöerlep
iyr. caf. ^anDd/ü)aiit fo göp mcnigtrltn Uooj*
''• •"• iiecmt/ fo fwlt flöp flceii üoo^Dcd öotii.

Griccx^

Spacns.

p4/S(?j /<< mtde.

Qui ^ une petite terrc la mefurc Franc,

avec les pas.

chi ha un porco qttellofaciltmente it jj,

ingrafja.

China ch' mofoio occhioJiJheJSi

forbe»

'B

*Dic macc een oogg en öccft bduacrtfe

tod. Ncelcrd

G2 £/
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Elamorde losajhos entra a cocesj a bocados.

Tp en Ridder uyt het Britten-landt

Gingh dwalen aen de Zeeufche ftrandtj

Enhadde ( foo het fcheen ) gefien

Hoe dat aldaer de jonge lien

Haer gaen vermaecken aen de Zee,

Niet verre buyten Zierickzee •,

Hy fagh het als een felfaem dingh

Dat vry wat uyt de regel gingh,

En daer-
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En daerom heeft hy't ons vertelt

Gelijck hier onder is geftelt

:

lek quam eens treden op de ftrant,

Daer ick veel jonge lieden vant

,

lek fagher fes offeven paer,

Den eenen hier, den genen daer

,

Maer boven al foo wafler twee

Die gingen veerdigh na de zee

,

Een yeder had een jonge maegt

Die hy tot in het water draegt •,

En ofde vrijfter vreefe kreegh,

lae fchier van angft ter neder lèegh

,

Oock hem met bleecke lippen badt

,

Noch gingh hy dieper in het nat

,

Tot dat het water wert gefien

Tot aen, jae boven, hare knien,

En noch ift niet genoegh gedaen

Het moefter vry wat holder gaen

;

Ten lellen neemt de loffe quant

En giet oock water metter hant,

ïuyftals Diana voorcijts plagh

Als fy Adacon by haer fagh j

Hy goot het water hier en daer

Tot in haer fchoon gekrinckelt haer,

Soo dat het 'tgeen eerftgeeftigh ftonc

Geleeck een natten water-hont.

Ten leden als de joncker fagh

Dat hy niet hooger op en magh,

Soo keert hy weder naer het droogh,

Want hy fagh tranen in haer oogh

;

Maer ftracx foo loopt hy van de llrant.

En treckt haer naer het mulle fant
j

G
j

Hy
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Hy ley t haer op een hoogen duyn,

En rok dan van de fteyle kruy n,

Tot onder in het lage dal,

En daer eens weder even mal
j

Hy fout haer in het gulle fanc

,

En ftroyt het ftofaen alle kant 5

Hy laet niet af, hoe datfe wijckt

,

Soo datfe naeu een menfch gelijckt.

lek fach daer by een oude vrou

,

Die vraegd' ick wat dit feggen wou

,

En wat de vrijfter had gedaen

Om dit foo uyt te moeten ftaen.

Of fy oock yemant had misfeyc

Dat fy in't water wert geley t

;

Ofdat fy van een dollen hoüC

Haer in het lijfgebeten vont.

Het wijf verklaerde datter niet

Van *teen of'tander was gefchiet 5

Maer ( fprack fy ) hoort eens wat het zy «,

En fit een weynigh nevens my.

Het is een wijfe van het landt.

Dat yemant in fijn eerften brandt.

Ontrent den foeten meye tijt

Met vrijfters in den duync rijt^

En ifler dan een geeftigh dier

Hem oorfaeck van fijn eerfte vier

,

Soo gaet hy dus met haer te werck,

En al op fcker oogh-gemerck

:

Ghy, hoort doch waerom dit gefchiet^

Het is vermits hy daer uyt fiet

Hoe fich de jonge vrijfter heeft j

Als hy foo felfacm met haer leefe,

Of
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Offy oock dan een jongn:ian viert^

Dan ofle luy en leelick tiert

;

En ofhaer eertijts foet geftel

Verandert in een norts gefwcl
j

En als het eens is uyt-gemalt

Dan let hy hoe fy hem bevalt ^

En ofhy vorder dient te gaen,

Dan oflijn vryen heefc gedaen.

Wat dunckt u doch van defe wijs

;

Voorwaer fy dunckt my wat te vijs

Seyd' ick, en, ginght nae mijnen fin_,

lek noemde dit een Efels min

;

"Want als dit ombelorapen beeft

Ontrent fijn ongefouten geeft

Sijn eerfte minne-ftuypen voelt.

Dan iflet dattet bijfter woelt

,

Het vliegt in haeft het veulen toe

,

Het brijft en bijt, men weet niet hoe

;

Her fchuymbcckt door onftuymigh bloet ^

Het ftaet geduerigh metten voet

;

Het baert en fpringht aen alle kant

luyft als de vryer aen de ftrant.

Wel nu, ghy die noch heden vrijt,

Maeckt darje vry wat heufTcher zijt
j

Laet menfchen, efels in verftant,

Ondccken haren minne-brant

Door raeu, door plomp en vreemt gelaeï;

Dac uyt den pcyl van reden gaet,

Ghy, denckt dat in de foete pijn

Niet beter is als heus te fijn

,

Want Venus kint is moeder naeckt.

Ten dienc maer fachtjens aengeraeckt.

Dit
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Dit fprack de Ridder al te mael

,

En 'duyde wel in fij ne tael

;

Dan of hec hier wel is gefeyt

Dat dient wat naerder over-ley t

;

Wat my belangt, ick vinder wat

Dat dienftigh is te zijn gevat.

Spaens. TC L amor de los afnos entraa
J-« coces y a bocados.

Fran^. JJamouY dcs afncs commence par

rmdes^rnorjures.

Nederc). "JtlÖCCllbOCl-bjijt

i^p (ïoot of fniijt.

Fran^. Xw dmouYS dcs gens mjitques
Jè

font d coup de foings
•

Car iJs font accouftnmcx de dire.

Fran?. Gens qm s entre aiment

Depierres s entre ruent.

Sp^ns. La coz de Ia yegua no haze mal

al potro.

(l'<!4p de piedde jument ne faïSi

t^alaufouUïn.

virgii. Malo loe Galatea petit lafciva

puella*

Lat. Rufticus eft iï quem rufticus u-

rit amor.

^h^'^^^- plompe mm.
3tla een öont pcmflnt troetelt / foo

maechtöp&cmbcEtcfet.

2610 Cf lï efclpematit lietie feooft/ foo

jrljoyt t)p Oem biacuUic leüen.

laaii leftlfS en ftrcft men niet aliSbcc*

(knetiboei (laaen.

Te tuus ifte rigor, pofitique Iinearte ca- ^ .

.

Et Icvis eereoio pulvis in ore decct: J,'-'
,'

.

Qu.'raquc vocanc alij viiltum rigidum- j,- ,

que triicemque, • ^ '

Piongido^Ph^dra jiidice,fottiserit

Exprcpit hoc in Tolyphemi crudis a.

morihm Ovid. Metamt lib. 14.

,ubi inter cetera Polyphemum

ita loquentem introducit.

Certè ego me novi , liquidique in ima-
ginc vidi Lat.

Niipci aqua: , placuitque mihi mea for-

ma videnti.

Afpicc fün quantus, non hoc cft corpo-
re major

luppiter in calo ( nam vos narrare folc-

ns

Ncfcio quem regnare loveni ) coma
pliirimatorvos

Prominetin vultus.humerofque , utlu-

cusjobumbrar.
Nee mea quod duris horrent denfiflima

letis

Corpora turpe puca •, turpis fine frondi-

biis arbor

Turpis equus , nifi colla )ub? flavcntia

velent,

Plumatcgit volucres. ovibus fua lans

decori eft :

Barba viros,liirt;Eque decenc in corpora
Ict.'E.

Vnum eft in media lumen mihi fronte,

1'edinftar

Iiigencisclypei &c.

Bonn ipjïus AmatoriA xqu'e cruda.

Inveni geminosqui cecü lui'crc podliit

VillofecatulüsmlCunisnontibus url^-.

Two
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Tvvo dogocsjlmefor a bonCj andthe th'trt tak^t it avpaij.

hy die tot u gebruyck yet zijt gclïnt te keren

,

Wilt oock een vlijtigh oogh op defe printe keeren
;

Twee doggen (fooghyfict) die knorren regen een.

Die vallen over hoop, en vechten om een been

:

Maer onder het gefchal van balTen, huylen, krijten,

Van dapper over-handt fich in het lijfte bijten,

So koomier noch een hondt , de llimfte van den hoop,

Die neemt htt hachtjen wegh, en fteltet opten loop

;

H De
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De vechters ( als de gal een weynigh is gefeten
\

En dacfe bey gelijck wel moede zijn gebeten

)

Gaen foecken naden bout, maer fien geweldigh flecht

Vermits fy niet en fien den loon van haer gevecht

:

Sy vinden niet een fier voor hun te zijn gelaten

,

Als fchuym en vloeken hayrs^ die vliegen achter ftraten

;

Dies gaen de rekels heen, aen alle kant gewont

;

Maer een die loofer was die heeft den vetten mont.

Dit fietmen menigmael, en over al geichieden

,

By Vorften, by het volck, en oock by jonge lieden,

Een (aecke, foete jeugt , die ick voor defen fagh

Wil ick tot u bericht hier brengen aen den dagh :

Twee vryerS:, die gelijck een rijcke vrijfter minden.

Zijn befigh om met ernft haer iaecken aen te binden

;

Een yeder poogt om ftrijt te doen al wat hy kan,

Op dat hy krijgen mocht den naem van echteman

:

Een yder boven dat gaet neerftigh over-dencken

Waer door, en hoe hy fal fijn mede-vryer krencken

;

Siet daer van ftonden aen fi^o weet men in de Stadt

Wat yeder van der jeugt wel eer bedreven had

:

Daer koomtet aen den dagh al watter in de fcholen,.

Al watter buyten 'slandts ofelders was verholen

;

Men wijft in't openbaer als met een vinger aen

Wat yeder inder jeught voor grillen heeft gedaen

:

Hier op hy, dien het treft, wil flux fijn eere rechten,

Daer valtmen in krakeel, daergaetetop een vechten,

Daer krijgt de jongde wulp voor eerft een diepe fteeck,

Soo dat hy vluchten moefl:^ en uy t den velde weeck

;

Dit klonck door al het landt, dies riepen al de vrienden

Dat voor de jonge maegt de vryers niet en dienden

;

Sy wort daer op gelaft de vechters af te flaen

;

En wat men haer ghebiedt dat is terftont gtdaen.

Maer een die dit vernam, en al den handel wifte.

En die oock even felfs op dcfe waters viftc.

Set
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Set ftracx, en met befcheyt, fijn befte fuycken uyt

;

En eer het yemant weetj de Vrijfter is de bruyt,

De maegt een echte vrou ; daer gaen de vechters henen,

Een ander heeft de Bruydt en fy de blaeuwe fchenen

:

Siet t'wijl het grilligh volck is tegen een gefet

Een die raaer ftont en keeck die leyt de vrijfter met.

iat. D umos conculll üiftulit al-

teraves.

Sic vos non vobis vellera fertis

oves.

Sic vos non vobis mellificatis

apcs.

Sic vos non vobis fertis aratra

boves.

Fran?. Tel bat les buijfons

^i napas les oijillom.

'©te •tgtlucö Beeft lepöt öe ö^uptit tec Nederd.

bitm,

'^p en öeeft 6« ntfïjen niet trte ftet

kseet/ ntaei' tiie jpe^ looft.

^'een&loptoptte^aege/ maecl>'att«

Dec Ergst De Dogetei.

Larobbanon è dechi Ufaimdi^^*^'

chiUgode.

jBctiig »mn brengt t» fale oy tit mei;* Ntderd.
rie/ en een anDec tüxvi 09»

H 1 Le
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Le bon '-veneur ne prefid

La bejie quïfe rend.

De
a^
AL heb ick tot het wilt een wonder groot verlangen,

xckt Noch fil ick gecnen haes op fijnen leger vanaen \

Ick fcheppe meerder lufl wanneer hy vaerdich loopt,

Want 'checfc doch becer G;eur al watmcn diere koopt.

Wel op dan^ viuchrich dier , waerom hier ftil gefeten ?

Ghy dient niet Tonder Iwcct, en Tonder ftofgegeten,

D^c )S u bt fte (aus j u Tpier en Tmaeckt ons niet

Ais ghy u Tonder loop dus atn den lager biet.

Ift
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lil niet een felfaem dingh ? ick weet een jonge vrijfter

Die moy, die geeftigh is, en (ingt gelijck een lijfter,

Die ftrcelc my wonder iachc,en Tprceckc gcduerigichoo,

En des al niet ce inin ick acht het niet een boon ;

'Ken weet niet hoe het koomt , fy kan mijn wilde finnen,

Sy kan mijn grilligh hert met vieyen niet gewinnen,

Ick lïe het aile daegh, al heb ick ongelijck,

Hoe fy my naerder komtj hoe dat ick verder wijck,

Daer woont in tegendeel hier onder onfe bueren

Een ander weeligh dier vol alderhande kueren,

Een trots een Ipijtigh ding dat my geduerigh quelt.

Dar my gants ielden fpreeckt, en veel te leure ftelc.

Hoc moet ick menigmael ontrent haer deure dwalen :>

Oock als de koude (nee komt uyt den hemel dalen l

En des al niet te min, ick bender mee gepaft,

En voel dat my het vier oock in de koude waft.

Wel vryers, naer ick fie, wy flachten hier den lager.

Die prijft den fnellen haes, al is het wildt-braet mager

;

De moeyte wet de luft , foo datter niet en fmaeckt

Als dat hem draven doet, en moede leden maeckt

:

Al watmen heeft befuert, dat wort mei vreucht gegeten

Al wat ons moeyte kofl: dat wordt met luft befeten.

Dus vrijfter, wieje zijt^ wilt noyt te veyligh zijn

;

Geen vrcugc en heeft vermaeck als na voorgaende pijn.

Lat.
LAboriofi amores jucundif-

fimi.

Quanroamatori minus cft fpei

tantómagis uritur.

Miles cft amor, nee umbram
feire ineitix putcfl.

Noi mugis adJudo fVu(5lus de-
ccrpcre ramu

Quam decxiatalüme:clancc

juvat.

Meix ultronea putct. ^at.

Militix fpccies amor cft decedi-

te fcgncs: non lünt ha:c &c.

Qjiod vcnit ex E'.cili facüesfè-

g'ielèjuciencnius

Quod !pe <.|uodc]ue metu tor-

fit habcre juvat.

Obfcquium dclatum plerumq;
rjg'-aium.

lï Cc-*o*
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Nedctd. 45el>olientiicn(it!ïonü3«rt,

Lat, Nil magis amorem incendit

quam carendi metus.

Nolo quod cupio ftatim tenere

Nee viótoria mi placetparata.

Fran?. ^mnaimc ld chajfe quen la pnfe

Il eH rueneur de baJJ'e mip..

Nederl. «E>flt VMt atbtpbt berBrecÖen tó toojtit

imtminne befeteii.

i^etmt ban Itefbe motpt" en pgn/ Nederd.
<De Mtfüt fal geenltefDe 5t)n.

Quel è dolce a ricordare
^

CKe fu duro a fupportare.
^""*'

Ta «*Aa öv<tooA*. Griscx»

<Amon non }pnza amaro, itai,

*Amor odit inertes. ^at.

Militat omnii amans.

iVw w<<^i5r ndduSiojruEïm decerpere ramo

^uam de ctelatdfumere lancejuvat^

Het heelt moejie z^n een Vryfier die een forceleyne fchotetmet

freuyten een Vryer aenbiet, de vtyerfnh van de vr^hrtoi een

fretfj/t- boom keerende om[elfs tepluchen.

TY oe meughje doch beminde vrient

Met dus veel moeyten zijn gedient ?

De
Vrijfter

die het . _
fruyt dé Xlet verr' te reycken zijn gepaft

,

aenbiet. En docn u defcH ovcr-laft ?

aïdusf
' Ghy reyckt hier nae een hoge tack.

Niet Tonder pijn en ongemack

;

En fiet ! u maet klimt in een boom,
Gewaflcn aen een diepen ftroom j

Gewis indien hy neder viel

Sijn lichaem ware fonder ziel

;

Of ( fchoon hy dedet fonder leet

)

Söo fcheurdc hy licht fijn befte kleet

:

En kijckt doch watje plucken kondt

Ten dicnfte van een gragen mondt

,

Dat is ten vollen hier bereydt,

En wort ii gunftigh voor-geleydt
\

Siet
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Siet hier een fchotel wonder reynj

Siet hier een aerdigh porcjeleyn,

Daer liggen fruyten inenichfour,

Soo geel gelijck als enckel gout

,

Daer liggen rijpe vruchten in,

Ghy^ kiefter een naer uwen fin
j

Hoe ilTct niet het befte goet

Daerom men weynigh moeyte doet l

De T ck danck, ick danck u , lieffte kint

,

Secn MdLCï ick en ben doch niet gefinc

»ck Tot 'cgene ehy nu hebt gefeyt,

de, aiit- Ken Wil niet datment voor my ley t

;

woort : Want fchoon al reyck' ick naer een tack.

Niet fbnder eenigh ongemack

;

En {choon ghy biedt my vruchten aen

By yemant anders af-gedaen^

Gelooftet vry^ beleefde maegt.

Dat is geen ooft dat my behaegt.

Een tack met krachten neer gedruckt,

Een vrucht met eyger handt gepluckt,

Een peer die hoogh en vluchtigh hangt.

Die iflet daer men naer verlangt
j

Want noyt en zijnder fruyten foet

Dan als de plucker klimmen moet.

Chi di
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^hi di gatta najce,jdrci ftglia.

A L wat van katten fpruyt dat is geneygt te muyfènj

Al wat van apen komt dat is gefint te luyfen

;

De jongen vau den uyl ofvan den vleder-muys

Zijo'snachcsmeeftopdéloop en'savonts feldéthuys;

De )ongen van den vos die willen hoenders vangen

,

De jor.gen van den wolfdie gaen haer moeders gangen

,

Al wac van leugen koomt dat wentelt in het llijck

,

En wat een cxter btoet dat huppelt op den dijck
j

Wat
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Wat ey fier yemant meer ? fiec alderhande jongen

Die pijpen even foo gelijck de moeders fongen

:

Tis feker, dat de tijde den ingeboren aert

Oock inde menfchen fclfs ten leften openbaert.

Wel hier op dient gelet, voor die een vrouwe fbecken.

Want 'ds een vafte ieer^ fy komt uyt vvijfc boecken
j

'tMach zijn, dat ons het bloet in eenigh deel bedriegt,

Maer fclden dat in als het eerfte wefcn liegt.

^uncj^ue vijlays la z5\Iona dejeda

(SXd^onafe queda.

A L heeft de Sim een gulden rock

,

Noch ifTec niet als enckel jock

;

Want fchoon fy met een groote pracht

Wort defcich in het fpcl gebrachr.

En darfe voor den eerlten mael

Koomt prachrich treden op de {ael,

Coomt wonder moedigh aen den dagh«

Sy is een aep, gelijckfe plagh
j

Want eermen noch de rolle lluyt,

Soo kijcken hare grillen uyc.

Wantfijde, gout, Huweel, farijn,

En fijn alleen maer enckel ichi)n
;

>j De vofch die huppclr nae de poel

'1 Ai faet hy op een gouden ftocl.

Lat C^ "^ ^^^^
' '^ ^^'"^ ^*^^^ '*"' ^' ll'^^t^^^o nonfd la taverra. ital.

V^ mincarnorum, , / /• .. #

Et iuvis & Ltdx- fili. caOa po-
^^'''^'' m.fanmnach.

tvftc* ympu^a cm la Ifim^&rp.

1 lljou-
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^'^'^>
llJouyieNttoufioiirsmbyfi defes

flufies.

lu!. None pofiïblecavar la ranoc-

chia del pantano.

lly a heancoup de chapperons de ve-

l-'ran c . /j,^^j mmteu de damoifelles.

Les hahits reluifent en courtmahmn
t.'is Usgeatil-hommes.

p.iciis.
^^,j,j y j-^Cq j^qj^ j^,^ eftado.

Ncdcrd. «Ceu acij iü ejii arp ai bjwofc ctu gou*

L.:t. Simia cIKïmia, licct aurca ge-

ftctinfigiiii.

Ncdcii.' 'Ecu fijn aluecïtüodjiS öi? la'.tfjc mcf^

tDcfï.iyciJiK.icrlJiïiCit ur.inaicfi i'.ict.

^ 'f- Sim ia fit galcata licet vel acina-
Haurtm ^„ ,-„ nV
^m ^ cecinda,

T7r<. SimiaiemDCf Glit.

OuieflfilU de gelinette, Yu\v.

Elk netetit qUelle ne grutte.

'Stoil al munfeii toatba &attc ttcom*, ^c icul.

''?tltoatrcutjcti Diet UJilacnbe Vuanbt

yilTcn.

^(acfc'.viKctafcnof ot[H'rco(our. Engds,

jQ«^//i? e[lU mere, telle ejl kfille. Hchrak.

1Ek.cc li.

Necompara a cane malo catu- vrov-rh.

lum. Arah.-E.ri

T>e hmrïA njïdpUntci U njiud 'n'^cns.

T de biAcm rnxdre U hijx.

Bc bontie 'vullcê la vigne,

Dehonne mere bfille. Fiv.n:.

E vipera rurflim vipcra. Ap'-nHx

ad Eraf.

Blacutoc öun^Jcti SrijsDen falacuüw '*^' ^'^''^

JOUgCÜ.

fcntjï.

•Oc t[>ifttMmcs annfc ottf a3»iw/ o* Ens<='«-

Il .il. Iram.i quie-a te ciramo ? om a- «"^ f''i"«''^
''^ rc^'-^w" i:^ '1-V.!i(c,?

;
faf f;cw

nj;V75.ï comvs ijo. .1.
„^^^.^/ ^^,^ ^^^^^,^^ ^^^..^^^ j^^.^^^^i^ .^^ j^j^

^.^ragtiec qui t'a fdile ? un nutre

araigncé comme mcy.

Fi-.r.ic. Laflik de Li futaine cjle fi mere de

dotihte.

Lt loifafig TIC peut i'Ae::t'tr.

Ncdcrd.- •jiD^ij F)coji:cii fsccfri.-;!! flcötn.

J-i.iiu.. N'achetespoint Idpie d'nn nitdctier

Ny te marie avcc Lifile du taver-

mcr.

'co\.\i.

fiatltlïj tiö on^ tintflc Cctol. NederJ.

jlaïnpj trerlitnieec dan fcucn jjücvbea.

ïlaitc r:int;;cii in:pfcij gccnn

13' e,vrcr fiaji fj.icr Diij;5clcn luct l.itcn.



Ec}Ujc{e

^atuT? gfttt boo?ïic}e£r.

luvenai. SciHcct cxfpedas ut iradat ma-
^' ^' terhoncftos

Atquealios mores quam quos

habcr ? - -

Sj^aens. De cajiale njiüje al gdlgo dcte-

ner el rabo brao .i.

Vc rdce vient au levrier d'a'voir la

queve longue.

Ncderd, ©ntbe lutïit fjonbt tcu kilOÏJCIt (Ttcit

Jjccft fiojin örtnUan fijn öcRatÖtt.

Spacns. Per mucho que deüraienta cada

qual

Siempre buelve al natural.

Franc. Potir heauccup (ju'un chaam fede-

fmente toufiwrs il nvicnt a fon

naturel.

spacni. 5aJto Ia cabra en la vina

Tambien {altara ha hija.

ï lanij-.
jji chevre (flfatitée en la vignet

Afifi y fautcra lafile,

Nederd. ^ctecn l5irfj-bOJ0cp£Crt|ÏCCl

3i>f lütl Vucljet ime ten ^&A.

Spacns. Xabcnar cabe5:ade2fno,p€rdi-

nicntode xabon. .i.

Saz'onrer la tejle dvn afne c'fflper.

dre lefaioft.

Hooiè. r^ii fif;.(-a;|;.itfj"cii o\[ I m i^ï mufW

V,yagie. Ó7

^fjooüooj/ foonai. Ncdcvd.

.Sa bc fiiffjt/ foo be b^ud^i:.

«öuatt öoeifd quactbjoeifd.

(Qjiact ep qziact Biclieit.

f^oo boo? oeycyen / faa tue gïJcöaHf?.

QBic Ut vcgfl / foo fflë ixji. Hao^d

'C5o{54-<»gc(/ bop^cjx,

(Sin (\xiiyxU fdn(>(rtuiv fup.

<2:«uu( ^cfffcinfafcfcn.

K<»»^ K^^K^, KUKCV U9V, Griecx.

Mali corvi malura ovuiHi. i-?.r.

IBeccofa becco, ï'»^-

E iquilla non nafcitur rofi. "^'g-

Ch't de Callina mjce j conlpkn che lal

rupja b che raz^li.

Mtm HvSxt immmi itwufm. Hoogd.

De nohle ejlocq, richeplantage. Franc.

Ie mifch agatfdan kak dulhnias. Xurcks.

.i.

S)cra).^ifc( f<((( mc§tu)ci( vcmtrtum. Hoogd.

Sidamnofa fenem juvat alea, j„^,„4^

ludit & hceres 5««. ^
Bullatus, parvoque eadem mo-

vet arma friiillo, &c.
Sic naiw-a jubct. -^-



68 XXII.

Tere édomiefefi^ mmori

Sonojiimategli meliori

Indlender yemant is begeerich om te wcteft

Wat peer, ofander vrucht, is nut te z.)n gegeten
;

Die neme dit gemerck : Het freuyt dat niet en kraeckt

Dat houdt men int gemeen dat alle n^onden fmacckt,

Maer dit is niet alleen een preuve van de peeren,

Het kan oock dienftigh zijn voor die een wijfbegeeren

;

Meii



Eerlijckfi VryAgie. 6o

Men prees in ouden tijde ( om wel ce zijn gcpaer':

)

Een macghc niet feer bekene, en van een ftillen aert :

Hec is bedcnckens weerde , dac wijt-beroemde mannea
Den openbaren lof van jonge vrouwen bannen

,

Sy (tellen voor gewis dat, jae^, een grooten naem
Is voor een jonge maegt, is vrouwen onbequaem

:

Voor reden wort gefey t, dat veel ce zijn geprefen

Kan oock een deugdfaem wijFby wijlen hinder welen
j

Wy vinden dees en geen hierom ce zijn gefchenr,

Vermits haer goede naem was al te feer bekent.

Wel let dan, echte vrou, en alle jonge dieren,

Hoe teer u wefèn zy, en hoe het is te vieren

,

Denckc hoe ghy trachten moet om niet te zijn bevlecktj

Nadien u deugden felfs zijn nut te zijn bedeckt.

Lat.

En van een ftillen aert, &c. Cer-

taifie noHvelk mariée , a la /jnelle Ie

mary aveit repreché n'eflre pasa/sez.

eoMplaiCante^ cageeUufe , refpon-

dolt de boftnegrace : Ie fuis ma-

trone,& femme de bienjce que
vous demandez , eft Ie propre

desfiUes dejoye.

Thucyudisdidum.

Optima uxorde cujus laude vd
ignommia minimus lermo.

Vide Kichitr. axioiii. cecunom. 244.

Valer hic ülud Tarui

:

Nee minsis pericuium exma-
gna tuma, quam ex mala.

j

éAiuger pUcerdj di^ede todos
,

;; Spaens.

todos delU. .i.

Femme qm va de place enplace,parIe

de torn er tous d'elle.

Femme honne e(i oifeait de cage. Fran?.

€en goebc bjoutoc en «nquaeöt been/ Nedcrd
i!Dicneiitf)up!ë en alleen.

<6dt en ftOoone bjoutoen

iHioecmcn int Duplïet ijoutoen.

^nii peert/ fijn ftoeert / fijn toi'jn ett

ij?outo

<gn pjceö nojjtttianM met bcroulu.

Lafcmmealamaïjön 0'lajam- ^
be. rornpue.

I3 rille



Fran?.
f^'//^ tïO^ y.cH.^^^Tühue trop V:-

fim^ ?}ej} chsrc tenue.

Vemme en rue toftferduey

Vsmme oHJillefi'mJincrc ,

RaremeNt bonnc msjhagiere.

Chi fii una cafa in piazza

La fa troppó alta o txoppo bafia.

. i . ilui edife en ^Micjtie place

Vitifï maijon trop haute ou trop

baffe.

Ut.

lul.

rul.

Bcnè qui htuir, bene vixir.

Nulla cft fatis pudica , de qua

c]uceritur.

^'masfAmofamiiger que Uque

notunpofama. A.

Tl ri'y k femme qni alt meilleure rt- Pr.ui-.

pi4taüon,que celle dorA on nepArle

point.

Quod non vctatIcXiid vetat fie- Lat.

ri pudor.

Bene Plautus dixit,

Non elTc eam dotem , qux dos

dicitur, fed pucüdtiam &; pii-

dorcm,ac fedatam cupidüiem.

HincLodovicusXIL Gall.tas

iicetvideret Annam reginam

dominandi libidine flagraa-

tem & multa quoque contra fe

molientenm, & quamvis qui-

dam monerent ut in tempore

deeafevindicaret, Vxori, ait,

pdicdthrinM[mt condohmdA,

In pudorcprincipatusvirtutuiïi

muiiebiium eft.

Hinc Thomas lMótus^

Blanda, falax, petulans, audax, vaga, garrula virgOj

Si virijo cft, virgo dl bis quoque quae peperit.

Concludendo, ergo dicumm
;

Foelix illaanimi cil, ipfisquc fimillima divis,

Quam non mcndaci relplendens gloria flico

Sollicitat, non faftofï mala gaudia luxus;

Sed tacitos finitire dies,& paupe re cultu

E;s;igit innocua: trauquilla filentiavitx".

Dc



xxiir.

De Hiniie Icydc geerne daerfe een

ncft ev fict

;i

"p op was een kale vinckj oock wift hy niet te winnen,

Noch gingh hy evenw.'! de rijckfte vrijfters minnen
j

Eu waer men eene voaJ.c, door s^lt ofgoec bekent

,

Daer was de loofe vos van ftond-jn aen ontrent

;

Daer g'ngh hy wonder brcedc , dacr will hy veel te praten

Waer hy iijn belle goet voor dtlen had gelaten,

Wac



7z lerlijcke Vryagie.

Wat hy door mal gebaer voor kueren cyt bedreef,

En waer fijns vaders erf v\/el eer te pande bleef
j

Maer twijl de loiTe quant in alle plaetfen vrijde,

Vondt hy een mondigh dier dat hem niet feer en mijde,

Die feyd' hem over- liiy t, en joffer uy tten mont,

Die feyde met befcheyt waer op de faecke (lont

:

Die feyde, lieve Fop, ey wort ten leften wijfer

,

Tis al om niet geklopt, ghy fmeet hier killigh yfer ^

lek bidde weert geruit, en quelt my vorder niet

,

Ons hin ley t maer alleen dacr fy een neft-cy fiet.

Nederd T^ " ^'' iBiinieti of mifflteii moet
• LJ bp fencii,

3^tt penniitfirfic toil ccii bjoertüen

Ocbbeiu

i^\ti pbele fjaiitjcn ijJ quact BaüirSen

locbeii.

Fran^, Vti hoiteuxfemme qui clofche.

Il pejche en rvuin j au't namorce

fon halm.

Ilfaut de l'argentyj^our commen- FraiKj.

eer Iejeu.

éMeJme l'ahe'tüeneput mrijfans

Jkurs.

CijS quaet flijpeit fontrer Uiatcr.

'Sis nirt te boen met fjoogen rom/

«3eeii^p maecEn tiomlj fonber blom.

Nederd.

Lntinotroverblo dicitttr ^ Vbi quid exxquo moderatum fignifïca-

mus, Par Pari , Part jugo , la-ov , ïa-u. Ncque enim quidquam non
commune, ubi fortunarum .Tqiialitas ; ncquc difllnfio, ubi idtm

animus ; neque divortium , ubi coagmcntatio duorum in unum.

AEqualitate enim contineturconcordiai incequalitas autem dif-

cordiarum eft mater.

D^



XXIV. 73

Dc boom en vak ten eerflen flaghnicc

Welj vrient, hoe ftact ghy dus bedroeft ?

My dunckt dac ghy wel trooft behoeft,

My dunckt dac ghy foo deerlick fiet.

Al waer u 'choogfte leet gefchiet
j

My dunckt dat u een ftege raeyt

Wc trots moet hebben af-gcfeyt
j

lac fiet ! dat is het dat u c|uclt

Dat iffet dac u dus ontlk ie.

K Maer,



74 Lerhjcf^ Vryaiie.

Maer, lieve^ djerora iiiec getreurt

;

Tis meerder man als u gebeurr.

lek bid, ontwaeckt uyc defèn droom,

En (laec hec oogh op defèn boom,
Dit was een dick' een hccge ftam^

Die fchier tot aen den hemel c]iiam,

En (iet 1 nu leycfe neer geftorc,

Soo dateer op getreden wort.

Ghy vracgj' hoc dat een ccnigh man
Soo dicken baüick vellen kan ?

Wel hoort, ghy fultet haeft verftacn,

Hoe dat een man dit heeft gedaen.

Hy nam een bijl van cnckel ftael,

En kapte veeL en menichmaei.

En liet 1 het ftaegh en dickmael flaen

En kon^i' de boom niet wederftaen,

Maer viel ten leften in het gras

Soo dick en ftijfgelijck hy was

;

Soo datmen vry wel Teggen magh,

Geen boom en valt van eenen flagh.

Ghy vryer foo ghy wilt bedien

Doet foo gelijck ghy hebt gefien
j

Want *cis een ieggen int gemeen

Een ftaege drop die hok den fteen.

t&u \r ultis ivflibus deijcitur

-»-VX quercus.

Hoogd. C9ïi t iicf ^(\<fy\\ ivirï) txix flücfftfc^ (mï»f

Ncdcrd. lacclflagcnmaScabeitfiorfe-iJis inur^

ruVu.

Lat. Omniaconandodocilisrolcitia

vindt.

Giiccx. UfiiTróvTuv Troïcoy , is'uXScnv dfuv

Convenientibuslaboribus ven- ^'t"b-

dunt nobis omnia Dij.

Par cft fortuna labori.

ötrJt'j

Fiaiig.Nul bicfJpiMsfeine.

Omnia diligcntia! fubijciuntur. Lu.

Diligence^(tfe
fcience. itaL

L.;t.



XXV.

"Birdes ofoncjaether FFil/ode togcdcr.

7^

Vrijftcr

fprccckc

at koomt ghy, lieve vrient, aen my de vryer make,

Ghy mocht van heden afu liefde beter ftaecken,

Ghy zijc een raeuwe gaft , en ick een ftille maegr,

Ten dient niet ( fbo my dunckt ) met n te zijn gcwaegr,

Ick bsn van joncx gewent al ftaegh in huys te welen,

Om met een fedich hert een heyligh boeck te Icfen

;

Ick neme mijn vermaeck in eenigh naeldc-werck

;

Ick ben fchier noyt op ftracc , niaer dickmael inde kerck.

K 2 Ghy



^(y Eerlljcke VryAgie.

Ghy in het tegendeel hebt ongetoomde luilen,

Die woeft, die felfacm zij n, die noy t en konnen ruften,

Ghy wiic geduerigh zijn^ ofdaer een trommel raeftj

Ofdaer een hel trompet de legers t'latiien blaeftj

Ghy mocht op beter gront een mytcrs dochter mianen,

Die kan een veldt-flagh fien met onvertfaechde finnen.

Die fwiert een bloot geweer , ofdrilt een fwacke pijck,

Die hoort het grofgelchuc, en acht het voor mufijck
j

Soodanigh moetfe zijn die u fal konnen lievenj

Die u fal, na den eyfch, in alle dingh gerieven.

Die u het bloote fweert fal reycken mctter hant.

En feggen brengtet weer, ofblijft ghy in het faut.

Maer ick, die eene ben van defe pimpel-raeefenj

Die voor den roock alleen van grove ftucken vreefen

,

Die noy t gevecht en fie als tot mijn groot verdriet
j

Ick ben u geenfins nut, en ghy en dient my niet.

Siet, als ick keer het oogh op al de fnelle dieren,

Die fvveven op den ftroom, ofom de boffen fwieren

;

Al waer ick immer koom , ofwaer ick henen kijck,

Ick fie, dat yder een hem paert met fijns gclijck.

Noy t fal een teere duyfhaer tot den arent geven

;

Noy t fal het fchouw patrijs ontrent den havick leven

;

Noyt vougter fwarte raef fich by een witte fwacn

;

Gelijck, beminde vriendt, dat moet te famen gaen.

Lat, Plutarchus in libcllo deed»-

candci liberis parentes ad-

nionetut cjufmodi liberis (bis

iixorcs defpondeant anx non
funtmuko ditioresvel potcn-

tioresjpriidentcr cnim dici pro-

verbio :

Tikejörtü uxorem dncita.

Les oifcatix s\ijfemhi(nt avec Unrs

fcmbkhles.

Tout animalaime foüfemblabU teU' Sy». 13.

te befte sapparie avec tjuelque atilre '^- ó"

defaforte: au/si Ihommt s accointe
''^'^'

avecfonpaitvre.

QueUccortf i\ il entre Ie ferpent é"

lechien? ^ ^«^/Z? j?div entre Ier't.

che (j;- Iepardure f

Vxoremducito eï arqualibus.
^IC



j^^j
Sic fuir, cft, & ciitj finiilis fimi-

Icm fibi quxrit

:

Eligat ïcqualem prudcns fibi

quifquc fodalem.

SimiÜsgaudctfimiJi.

Scmpcr graculus afTidct gra-

culo.

Griecx. d'f^otov êf^oiu (piAov,

Balbü balbus rcdius intclJigir.

cinrt. Paics cum paribus faciUimè

congiegantur.

itUm. ^^^'' ^^ ^^^^ ^"^^ attrahat &
alliciat ad amicitiam quam
finiilitudo.

Franc, chactin quiertfeujemblahlt_j,

j£qualcm tibi uxorcm ducito.

Nedeil. ^öjcc öE[tjrfïc it gacr
ilèaccJicn tciigoctpaec.

VryAgxe. T7

Toma tu ygual y vete mcndi- .^
^^^

gar. .i.

Vrens ton^artil,^ va te» mendicr.

Similitudo mater benevolttix'. Lat.

AEqualitas amicitia; mater.

©ogöflc» ban ttv.hn bccrcJi Wiesïjeii Ncderl.
gccnitrrawEH.

Cada qual

Con Tu yguol.

Spaens.

Jftct bp &upiö/ en siiojö bp trap!

;

a^aicïi mei üaldt/ en «p! met «pi,

Spacnï. Cada oveia, con fu parcia. .1

Chafme ovailk avecfapareil/e.

Franc. ChAcmJe dolt ioucr afon pAreil,

Chacunfe prene afo.ipareil.

J VM hoiteii><femme qni cloche.

Spaens. Cafar y coinpadiar, cada qual

con la ygual. .i.

Se üiiricr é"füre co~tperage chACun

«/vtcfon^ireiL

Chacftn avecfon tareil. Fran^.

Hirfis hiyfijfe doldup dar. .i . Turcks,

Il triflo co '1 trifto s'accorda. %acns.

"i^rfrci^tfniviC tcrmmfcinéijUic^i. Hoogd.

lo molondron^tu molondrona. Ital.

Cafatc con migo Antona. .i.

fepiis befle é' tu vne mtre hefle,

Murie tey avec may Antonette.

Entft géns d£ mefme nature, Fran,j^

/ /ïmiticfefncl (^ dnrt_j.

cJM'm entregejts de contraire natnre

Ny amour n>j a-nttié ne dure^.

gUsirèr/ «!!0(A:coifïi5ei;iiunii;i;f \\aj
^''''- ''

K
3 Ojnoft



78 XXVI.

Ongelijcke peerden trecken qualijck.

De
koetfier

fpreeckc

TT ier ftae ick gants verftelr, onfeker wat te maken,

'Ken weet niet uyc het flick, niet op h^t droog te rake;

En 'tis van heden niet dat my dit onheyi quelt

,

Ick hebbet uytgcftaen op menigh ander velt

:

Al waer ick maer en koom ontrent beflickte wegen,

Paer ben ick over al van ftonden aen verlegen

;

En vraegt ghy wat gevalmy brengt in defen noot ?

Mijn een peert is te kleyn, en 'tander al te groot
j

Die



Eerlijcke VryAgtt. 7^

Dit ongelijck gefpan veroorfaeckt dcfe plagen
,

Soo óiSX. ick ftacnde blijfin alle quade (lagen:

Maer ghy die mee gemack wilc rijden op de baen,

Spant llaegh en overal gelijcke peerden acn :

£n looder eenigh menfch is befigh om ce rrouvven,

Die mocc oock even daer op defe gronden bouwen.

Dus wie ghy vvefen meiigc, 'czy arrem ofce rijck

,

Doet welj geminde vriendt;> en paerc mee iiws gelijck.

%r. SS.

O vil

tyr.-rj j.

l-jr. Js.

V'M.JJ.

Nedcrd.

Fun^.

Lk.

\X/ amitecbe bjoutet bciimanrijcfe
** ni:jerSt/ fooiaDaercnchclttm}?/
l'Crarötingc en DcifniacdEjcpt.

Tam male in^qualcs veniunt

adaiatiajuvenci,

QjLvim prcmirurmagno conju-

ge nupta minor,

tl^atfal tic acrbc pet bp ben metalen
pc!tm.tócn/ tuaiK foofpacnbenanbc*
rcüftootcii fwï ü^cetht fp.

Sï U fenme munt fon mary eUe

eji ple'we de courotix de confn-

fion O- de reproclx.

4PÖP en f»Iï i'ici; geüjcft arAcwnmet
ctn<©0eHcenen<!?fcU

Hier v.in f:h; nt te komen he:

Nedcrlandts Ipretckwoorc.

€tn <S)0 en een €rcl f n öicncn niet acn

^uife rueut marier , dok reffctr-

der OU dfe^'rcnd.

Etiam politie foedera difsimi-

lium funt infcclicia. late Richt.

Axiom. hij}a^.& Poüt. Axiom.

277,

Horrenda fepe pericula ex di-

fpari conjugio. Richt. Axiom.
'^"

«con. 61,

tBannccr ccntr ccn bcoïi toijf ÏJecft/ ^ ^^
footfTttcUen aJ0 teiïci!gclyrüpatrcf= ^^
fen / öic netJCEö beu aiiberen ticriicn

fulleti.

«©e gijy inoct nae ben bom jtjn.

Hoogd.

Ncdu'd,

Maei- hoe hef gae in dcfe endc dierge-

lijckc l^ecken , de volghendc

fpreeckwoorden leggen

de wacrheyc;

De femme folie ne fit jammau Fivjw.

homrnejonfrofit.

il eft Uen apparente quiahomis

jcmme^

3JcnmaïbIcpS Booytnc» aUijttc tiz^

vcafjoojp,
r.ejeij.

Cm Goct toijf ijS ten goet ftitrR fjup.ö*

Oen



So Berlijc^ Vrydgte.

Triftc quelle cafc. rt^i.
*en bu «11 fot (roiit om fijn Sol

Nïderd. ©cdie(t Dct liot eu ^out« Den fot.

een bic öe Dant troiit om ftaec Doanbt

10eriie|ï De luanöt en l)oubt üe Dam,

<©m UJcl te troiitotn/ foetc jeiigt/

'iSiout om uetffiint en om be betiflf

Ovecantan Ic galline ó il gallo

tacc.

ï^ct iö Sftoiö een groot Ueitjiet N-deid
5?act tyiiinelie Uracpt en ifjafAe «iet. ' '

Tr\ E ghelijckheyc dan van de perfonen , ende der felver

"^ gheleghenthey t werc int ftuck van houwelijck by alle

Wijte van den ouden ende nieuwen tijde eenpaerlijckge-

prefen ; maer defen evenwel onvermindeic , foo gebeur-

tet by wijlen, dat een houwelijck y dat ten aenficne van de

middelen ofte anderfins in fichfelvenonghelijck fchijnt te

weien -, efter door andere gelegentheyt , als van adel
,
ghe-

leertheyt, fchoonheyt, kunften , ofte dierghelijcke hocda-

nicheden, aen d'eene zijde, meer als aenJe andere wefende^

totgelijckmaticheytwertghebracht, ende alfoo noch toe

een goet ende eenparich houwelijck wert uyt-ghemaeckt;

ghelijck (ulcx by de Rechts-gheleerden , en oock by Erafm,

Taci.delnftitut. Chrïfi. tnairtm. fol.ioS. wert aengewefen.

Hier op fchijnt infichtghenomen te zijn by feker Engels

Ridder een groot edel-man , maer van kleync middelen,

daer de Vifconte van S. Alban Lo: VeruUm in fijn Apoph-

tegraes van gewaegt : Ghy fult deffelfs edel-mans kamcr-

maeght ( met een prefent van beulingen , by hemin am-

baflade ghefonden zijndeaenfekererijcke Vrijfter, woo-
nende onder fijngebuerte) hier ( foo't u ghelieft ) in ne-

der-lants ghedicht tot de felve Vrijfter hooren fpreecken,

ende den laft van haren loncker op die ghelegenthey t hoo-

ren openen.

Begaefde



xxvu. 8i

Des
Edcl-

mans
kamcr-
maegt
fprceckt

tot di

vijcks

VI il lier.

"D cgaefde lufvrou, weerck pandt,

Een ^ierffel van dit gantfcne landt

,

Dieom u {choonhey t, om u dcngtj

Die om ii geeft en friiTche jeiigt

Zijt aengenaem en wel gefien

Van al de befte jonge lien •,

Befietmy niet met grammen fin

Dat ick tot u quam treden in

:

kk



8i €erlijcke Vry<igie.

lek brcngh u hier ( met u verlof

)

lek brengh u van mijn jonckers hof

Hec kleyn gefchenck 3 dat ghy hier fietj

Daer med' hy u fijn gunfte biet,

Het is een beulingh drie ofvier,

Gemaeckt naer onfe kocks manier,

Gemaeckt voor eerft van fuyver bloer,

En dan van gort, en kruyt, en roet

;

Al ftoffen van feer goede deught,

Soo dat ghy die wel nutten meught.

Dan eer ghy van den beulingh eet,

Soo ilTec dienftigh dat ghy wcec

Als dac het vry fijn reden heefc

Dat hy u defen beulingh geeft

:

Indien ghy tot hem waerc gefint

Gelijck als hy u vycrigh mint,

Soo meyn ick dat u beyder trou

Dees gifte wel gelijcken fou

:

Want fiet l hy is van edel bloet.

En ghy hebt groot en machtigh goet.

Indien men die te famen brengt

En nae de rechte kunfte mengt

,

Wis dit beflagh fal beter zijn

Als yet dat koomt van eenigh fwijn

;

Wel neemt dan defen beulingh aen.

Het is om uwe gunit gedaen.

De jonck-vrou ftont een wijl en fagh,

Verbaeft van foo een vreemden flagh
j

Maer alf een weynigh had verbeyc

Hcefc tot haer antwoort dit gefeyt

:

V loncker is een kluchtigh man,

Die vry het fijne prijfcn kan
5

Oock



Ecrlijcl^ Ftyagie. S3

Oock wortet van my niet gelaeckt.

Want ick en hcbbct noyt gelniaeckt

;

Wel fcgt hem dar ick dit geval

Eens nacrder over\^'egcn fal.

Mits gaffe drinck-gelt aende meyt,

En heeftfe ooeden dach ocfeyt.

Dan wat den lonckliccr is qrfthict

Gefellcn dat en fcgh ick niet,

Maer ick beware dit geval

Tot daer het beter paffen fal.

Non abludit Apulei illud ; virgo form ofa etfi fit oppidè pauper,

tarnen abundè dotata eft. Adfert quippc ad maritum novum ani-

mi indolem, pulchritudinis gratiam, floris rudimcntunij &c.

Facit ad hanc rem id quod de ïiipparchia , fplendida & opulenta

virginc, memorix proditum cft , illa cnim cum philofophix de-

ditiflTima eflet Cratem Philofophum maritum fibi optare fc pro-

fclTa eft, is interfcapilium retcxit, quod erat gibbcrofum
, peram-

que cum baculo & pallium humi pofuit, profeffus puellaï eam fibi

cfre{upelled:ilem,eamqueformamquamvideretj monens pro-

inde, ut feduló confiilerer ne poftea fafti poenitcret ; Enimveró
Hipparchia conditionem acccpit, nccimpar hoc fibi matrimo-
nium exiftimavit, jam dudum fibi provifiim latis efle & latis con-
lültum neque ditiorem maritum neque formofiorem ulpiam gen-
rium pofTe inveniri, proinde duceret quo libcrct ; & ita Crati nu-
pfit Hipparchia,

Li Vn



SS XXVII!.

Z)n horologe entretenir

Jeunes dames agrefervir,

f^kille maifon reparer

êjl tcufiours a recomecer.

d^e'^*"W ^^ ™°ê^ ^^^ rechte dwaes j wat mogt ick gaé beginne ?

uyr- Waer doolde laetft, och arm 1 mijn onbedachte finnê ?

op-'ti^ïkt Ick bracht een cuygh in huys, oock tegen vrienden raer,

fprc.ckc. ££j^ tuyghj een wonder tuygh,dat nimmer (lil en ftaet
j

Een tiiygh van vreemden aert , dat noyt en laet te woelen,

Dat my oock inder nacht fijn On-rufl: doet gevoelen

;

Een tuygh, een llaende werck,dat fonder eynde fweeft.

En dat noch boven dien een ftagen Wecker heeft
j



Etrlijcl^ Vryagie, tf

Een tuygh dat otnme gaet met veeldcrhandc drachten.

Dat hondcrt raders heeft daer op men heeft te wachten

;

Wat dicnter noch gefeyt ? het is een ftaege laft

,

Die voor mijn ftrammen rugh int minfte niet en pafL

Maer {choon ick.befish ftae aen defe lange koorden.

En fegge dit en gint, net zijn verbloemde woorden

:

Het ftuck dat ick beklaegh, dat is een nieuwe troii,

Mijn onmft dien ick heb, dat is een jonge vroii

;

Wat moet ick even daer al drachten onderhouwen,

En tanden aen den douck, en raders in de mouwen,
En wielen om het lij f, en ick en weet niet wat.

Dat ick voor defen tijt noyt recht en heb gevat.

Wel eer had ick een vrou, die was van mijne jaren.

Die was gelijck als ick genegen om te fparen,

Die droeg een flechten douck ; maer dit alwaerdigh dier

Dat ftrijckt gelijck een paeuw, en is te bijfter fier
j

Dit wil den nieuwen fnuf, van ketens ende ringen.

Van perels om den hals, van alle moye dingen,

Van al dat hoofs gcli jckt, en altijt weder aen,

Hetfchijnt datmy de beurs moet eeuwigh open ftaen

;

Noch iffet niet genoegh, fy kan geen rufte lijden,

Sy wil gedueiigh uy t,
geducrigh fpelen rijden,

Geduerigh over al. wel denckt hoe paft my dat

,

Die ecrtijts ongemoeyt ontrent den vyere fat.

Maer noch foo waret y et, met dcCc buyte-luften,

ludien ick inder nacht te minften mochte ruften

;

Maer dat en magh niet zijn, het kint dat wil de mam,
O 1 dvvaesheyt dat ick oyt fo jonge vrouwe nam.

Wel vrienden hoort een vvoort : wie ftil begeert te leven

Die moet dit ma! gewoel de jonckheyt overgeven,

Want, uy t de daedt geleert, foo roep ick met berou,

M Ontrent een grijfen baert en dient geen jonge vrou.

L 3 Dieet».



Ut.

36 Serlijcke

T\ icendum potius fenibus

quod Ifeus Sophifta cui-

dam oratori reïpondit , ifto

enim qua:rente utrum quidam
puella pulchra ipfi videretur;

moibo , inquit oculorum labo-

rare defij. vel ut fapientcr ia-

piensiljefencx.

Egoabindcmentibus iftis do-

minis beneficio jttatis libera-

tus fum.

Ncdeid. vDubc ïieDen bcïjooiöen in

buCoantgöcn göcïegcnttjcpt te

öcncKen möcteftgöfn/ t%tnt

CCnö Ifeus Sophifta fijttm

blimttcr amttioo?Dt gaf /ten

tïjöe Defelbc Mpznt !jcm Djaeg*

öe of met foo een jonge öofjs

teu öem ffjjoon bodjtc te toe*

ten; 3rh (fcpDet)P) Öt&be

op-gbefjouDen met öteoogf}-

fiecUtc göequcït te too|öen.

«ÖftegeltjcH een anöer out en

tot)0 tttfin op göeïtjcbe ^eïe*

gijentijcpt anttooo?De : 3ch
ben ( fepöebP) toanöie flrenge

enDe onbeiinljcetiöJje oberen/

öoo? Ijjeiöaet tan Df tijt epn^

te!ï)rUcen0U?pgctoo?öcn: l)p

berfiont teïïoa te toefcn ban
ht m\)im üjnei: jonckbept

;

oftegijeinth cengi De tjepïtgjjc

3;cbrepDc/ cap- 31.1.

t ,- rav(yfaiB accordavec mesyeux, ér

toiirqua^ etife-je contem^lé la vi.

erge ?

Nedcrl "^i^ 0Ö"" 0"ö^ '^^njS COCIl Ï!C HOttH tt

braUcn.

Lat^- Segnior in venerem fenior.

Vryttgte.

si lafemme a tour Ie flater de l'he- p^^^
me ils'aJ?omme.

Quant Ie vieilkrt faiSl l'ameur

La mort court a l e»tour.

Foeminarum curam gerere de- Lac.

fperare eft otium.

zA molïm ? a Ufiofa. itai.

Sempre mancjue qualche roja.

%\ tJie Öatr billen Nederl.
Sijn 5>lEcntto?.pt!!cH/

*eiifunöoojbjillc;ï/

dl mogen geen jonoe b^ouüif büIen.

QttandDieuveut aveir une folie il Fi^mc.

il pread lafemme d'un vieilhomme.

1t(0 oiiüjc guplcn beginnen te loopen ^cdcrd
t^m tffei' geen l^ouUien aen.

Regina fiquidem muiier eft Lat.

Iponfo feni. Arijl. vid. Erafm.

proverb. AEqualemubi uxorem

ducito. fol. 16^.

éMuro yecchio e muro nuoyo non lu].

njolfero mai bene.

t^anoubtclact ïjelbogclfienfijnfang, NedcrL

Quand on ejl jeune on aime enfol^ Ftanq.

quand on eft vieil qui aime ejlfol.

Jlirjn lajijf iiS jonrfi/ en «6 ben out/ ^cdcrd
iKtjn Uinfiöö«t/ en irfiben feout/

iBijnUiïjftiö bpcc en enrltel blam/
42n itU ben ^ocl en tnonLcr tam/
jlDtjn toijf biil Dat it& inci cti magD/
^DnsUnüjrcn tej' öcn gantfcijcn Dagö.

Qui accointefemme nouvelle , il efl Fran^.

jeune marie.

«ecncitDt man en ten jeugtigï) ^1ii)f / Ncdcrd.

565} met üljï ttuüJigD ü^Vi^-öt^Df.



^, , ,
©OOjtOtlbclHptftltÖVütCJflUJt/

i^utuarfc beter met Gctrom/

(£)f immecsJ gcetifiiija joiicbmctout.

Lit. Ridiculum joci genus fponfus

fenex.

^T-j„,,'5Dtec«n ioiirfttutjf ö«fc/ fncetiouöt
iNcticui.

jjupö/öeeftmerrS öcioeöö.

5DitccntonöDcKioutoefiecft / en ecu

ouDt fcfjip; J)ocft fratgf) lucUe pom=
pen.

Cen ff&oi!eb?oii ectimaniö feojtlebcn.

5^p cti Beeft gccntoauDt nae bat fcDijj.

Itsl. Chl a moglie al lato

Stapmm tTAyugluto^

Vryagte.

A z'ieille mulefreindorê.

%7

franc.

dPuöc liebcn lopetife foo Ijriücüfc/ Ncdt id.

«©aeiirc foo ItomeiJ fp te lae;/

3Lafröciife foo ftocftcn'c/

25ofïieiifcfooüij(lcnfc,

Tis d.'.ciom beft gt'!:ick by i;Ji)ck

.

A un boiieuxfemme qui cloche. Fiaiig.

Er.ifm. lil Clirül. man-.

Q^andl'entendement vient tamow
fe vieiUit.

Nuptice (Icund^E, raró fccundac. l
Richt, a.xiom. cecon. j 7.

,at.

OE N V S.

Vxorem jam Fcfte fenex vis ducere .'' doélam
Angelici Laeliconfulegrammaticamj

lUic invenies non declinabile cornu,

Hunc fcopulum pauci prxteriere fènes.

"Xermrd. in Sftji. de Cara ^ regmine retftmilUrü.

Muter fi rcmaritari quxrat ftultè agit, fed ut fua peccata deploret,

utinam ip(a fenex juvcnem accipiat , nam non ipfam fed iua qux-
fivit.

TUut, Mercat.

Tu cano capiteamas fènex nequifsimc,

lam plenus «tatis, animaquefcetida,

Senex hircofus tu ofculare mulierem ?

Vtineadiens vomitum potius excites.

Om



4S XXIX.

Om een mudde korens dat hy te maelen
heeft, wil hy een gantfche meulen rechten.

XT'XT' el vrient, waerom dit groot bcflagh ?

Waerom doch brengje voor den dagh

Dit nieu, dit hardt, dit eycken houc ?

Het Ichijnt, dat ghy een meulen bout

:

Een meulen, ké wat gaet u aen

!

Voorwaer hcc is te veel beftaen

:

Want



Eerlijck^ Vryngte.

V/ant naer dat ick dit ftuck bemerckj

Soo gaet ghy wonder vreemt te wcrck

;

Wanc fiet ghy hebt lbo flappen fack

Als offer niet veel in en ftack,

En 'tgraen dat u te malen ftaet

Dat gingh wel in een kleyne maet

;

DusTchoon ghy maeckt' het al tot meel,

Een Qijeeren waer u noch te veel •,

Ghy daerom foo ghy my gelooft

,

Bedenckt u vrient, en ruft u hooft,

Of gaet ghy voort, gewis ghy dwaelt

,

Want als dit kooren is gemaelt

,

( Dat weynich tijts behoeven fal

)

Soo naeckt u niet als ongeval

;

Want ofu meul' fal ftille ftaen,

Ofwel fy moet ter hueren gaen

;

En wat het zy, 'tis beyde quaet,

Dus lact het ftuck gelijck het ftaet

;

V Vant veel beflaghs en weynigh graen

En kan met reden niet beftaen.

89

Hornt 2. 'T^ ruditur dies die

oi.ii. X. Nov^quc pergunt interire

lun4;.

Tu (êcanda marmora
Locas fub ipfum funus & fèpul-

cri immemor ftruis domos.

Sencs incjuit, fpolia opima marine De.t

lliffendere dcbcnr,'."ü Iiacinfciiptioiie.

Jrnif^M Vixi puellis nuper idoneus

Et militavi non iinc gloria,

Nuncarma dcfunótüq; bello

Hunc gludiö paricshabebit.

Define dulcium

Marer fxva Cupidinum

tii iitr

C^nntib.

Circa luftra decemfleóleremol-

libus

Tam durum imperijs. Abi
Qiio blandir juvcnum te revo-

cant preces.

Cejl chofe au/iifollaftre de voir le^.

darme c^ui va au hafton, que tamoH'

reux, (]ui neveut marcherfans aide,

Wti\ gcfcfijccuö tn luttel UjoUc.

Bccl ohïijgcrs ïut.cl boter.

LapM cuafh rota del carro

Fajempre rm^gwrJlrepiio

Ö.ojjcwo'.f viiï) mct)tp U\ f)tnïcr.

M Beter

Horos,

hb. 1».

od. '.

Franc.

Nedca!,

Ital.

Hoogd.



fio XXX.

Beter by den uylgefetcn, als met den
valck gevlogen.

TT oorc eens vrijfters, hoort gefellen,

^ Want het gaet u beyden aen

,

lek moet u een ftteeck vercellen

Die ick onlancx heb verftaen.

Twederhande jonge lieden

Quamen met gelijcken vlijt

Hare



Hare minn* en trouwe bieden,

Aen een vrijfter onfer tijt,

D'eerfte fcheen een groote joncker,

Hy droegh pluymen opten hoer,

Maer het was een rechte proncker

Alffer heden menigh doet

;

D'ander was een goct gelelJe,

Niet te prachtich, ofte breet,

Schapen had hy op de ftelle,

Efter gingh hy flccht gekleet

;

D'eerfte was volfoetegnlJenj

Dan hy quifte wat te veel
j

D'ander, niet gednt te fpillen,

Hielt de panne by de fteel.

'tMeysje, dat de grage gaften

,

Meer als met gemeenen praet,

Sach nae haer wel happigh taften

,

Nam het ftuck in haer beraet

;

Maer hoe fy het overlcyde

Van het ecrfte tot het left,

Wat haer d'een of d'ander feydc.

Hoofs en moy dat dacht haer beft j

Dat had haer de ziel ontftolen

,

Dat verhief fy boven al

,

Sy wou roet den ruyter dolen

Hoe het is ofworden fal.

D'ander met fijn koele Icdenj,

Docht haer tam en al te ftil.

Want fy fprack met klare reden,

'Tis een Lanfcrc, dien ick wil,

Laet een deune quefcl leven

By een klutSj een tammen bloet
j

M 1 lek



oi Eerlijcke Vryagte.

lek wil vry wat ruymer fweven

,

lek heb al een hooger moet.

Maer als fy ten langen leften

Hier op met haer vader fprack,

Sey de man, tot haren beften

,

Wat hem in den boefem ftack

:

Kint, dit houft ghy wel te weten,

lae te fchrij ven aen den balck,

»> Beter by den uyl gefeten

» Als gevlogen metten valck.

<^ 00 ccnKiper morijt gijp Siefcn

Itefeiu

ital,
'^'^ '^^^ mejiier, chejparavier

.i.

tMieuxvaut mejlier qu'efprevier.

Engels. 53ctKi"ft((ïi(/ t^tfff rtnDfa((.

Frang. tMietixfeulque malaccompagné.,

Nedcrd. 551 te fffjerp mitcöifcfwecöigD.

ïjoemceiöecW 8öt bioetitttoator.

25ji ben toal langsi fcpltnun fe&trfl»

ï^oti*)t Dct nuböe-tuater.

23ftcc bloo 3r»n alis boo%m.

I Facilioi currentibus quam re- i^at,

pentibus lapfus.

3(11 te toijiS fein niet beginnen / Ncderd.
%\ tt fot 6ati niet berfunien /

^aeroin utjfrOen \ai]0 en Miatt

HDintniculuel getineefte goet.

<i?ocbe gijefellen fijn quabe fjupiS fiou"

tderS»

iBaet goubt (iaet/ te beel i.^ quaet.

Medio tutiftimus ibis. ^^

Bon compugnen mauvAÜ mary. Fran?.

jüfïaiiö bie bupten üjolijrlt ;ijrt

'!l\)\\ in i)upjG! lud DK&maci pijn.
Nedcrd.

;3(iétKfct'fölv a oftmflnétcav(i«3/rt3 Engels.

tt jongmmié ttcavltng.

Met



XXXI. 9j

Mee onwillige honden ift quaet hafèn
vangen.

De ou-
de vader

Tprceckt.

T\ aer woont een vrij der hier ontrent.

Voor rijck by alle man bekent j

Een hiipfe, rappe, fluxe meyc

,

Die hares vaders koeyen vviyt;

Vin leden kloeck, van lijve vol,

Van lippen dick, van koonen bol
5

M 2 Voo:



94 Eerltjcl^e Vryag\e.

Voor al gefont gelijck een vis.

En groen gelijck het groenfie lis.

En jeiigdigh als de maegde-paJm,

Ine korc' een vrijfter als een Talm.

Maer dat ick prij fe boven al.

Is, dacfe vry wat halen fal

Als peec-meuy Griet eens wort een lijck

,

Want die is uycter-maten rijck.

Ick wou dat Claesj mijn lieffte kinc

,

Tot haer {bo was, als ick, gefint,

En dat hy daer eens vryen wou ^

Soo kreegh hy wis een rijcke vrou

;

Want fiet de vader van de meyc

Die heeftet my als toe-gefeyt,

Maer Claes is foo een vreemden hacn

,

Hy wil niet eens uyt vjyen gaen.

Als daer hy hooffche kappen vint,

Daer is de joncker toe-gefint.

Maer fegh doch eens wat iflet hof?

''Ken houwer niet een brij fel of,

Ick prijfe meer het edel geit

,

Daer nae de gantfche werelt helt,

Dat heeft al vry wat beter aert.

Want daer is dacraen wel afvaert.

Maer wat een fpijt l fiet, onfe Clacs

En wil niet bijeen acn het aes.

Want hy veracht mijn wijfen raet.

Het fchij nt dat hy fij n voordeel haet.

Hoe dickmaels heb' ick hem geley t

Tot by, fot voor, tot aen de meyt

,

Maer hy flact ick en weet niet hoc

,

Hy fprcecktie niet> of luttel toe
j

Hy



€erlijck^ Vryagie. ^f

My geeuwt, en toont met fijn gelaet

Dat hy daer gants onluftigh ftaet

,

Hy neemtfe niet eens byder handt 3

Hy fchencktfe noyt een minne-pandt

,

Yet aerdighs inde ftadt gekocht

,

Ofiiyt een ander rijck gebrocht

;

En ofFet fchoon hier jaer-mart is

Hy kooptfe niet een kerremis.

Noch riem, noch ringh, noch moyen douck

,

lae fellefniec een Toeten kouck
j

Hy dicht haer noyt een minne-liet,

Daer in men geeft en leven fiet.

En ofde foete tijt genaeckt

De koele gaft blijft ongeraeckt

;

Hy plant haer noyt een groene mey,

Hy fent haer noyt een kievits-ey

,

Hy brengt haer fioyt een jongen haes ^

Is dat niec wel een rechte Claes ?

Maer noch laet ick het geven ftaen

,

Hoewel het beter is gedaen
j

Hy neemt van haer niet eens een ringh,

Een neus-douck, ofeen ander dingh

,

Gelijck de vryers van het landt

Ditdickmael plegen met verftandt

:

Want neemt een geeftigh jongman wat

,

Het geeft hem dickmael dit en dat

,

Het maeckt dat hy den nacften dagh

Met ceren weder komen magh

,

Want fiet de vryer is beleeft

Als hy 'tgenomen weder geefc

;

Maer defc knecht, wat ick h-nii lae

,

En vraegtcr niet ter werclt nae.

Al



o(S Berlïjcke Vryagie.

Al hangter fchoon een rofe-krans,

Hy leydtfc noyt eens aen den dans^

Hy brengt haer noyc eens inden tuyn,

Hy rijde met haer noyt in den duyn;

Hy gaet met haer noyt in den doel

,

Maer blijft geduerigh even koel
j

En dat noyt rechte vryers doen

,

Hy neemt fijn af-fcheyt fonder foen,

lae flact geen hant fchier aen fijn muts

;

h dat niet wel een rechte kluts ?

Voorwaer als ick dees grillen merck,

Soo roep ick -, ó 'tis plompacrts werck

Dat yemant fijn geluck veifiec

Als fich de kanze Ichoone biet

!

Nu vind' ick eerfl: dat dit bedrijf

Gaet naer de reden van miJTï wijfj

Die feyt , Ey man houdt u geruft,

Ons Claes heeft daer geen vryens luft

;

Hy broet wat anders inden fin,

En wat is doch gedwonge min ?

Is niet een vry er over al

Een vry-heer waer hy vryen fal ?

Is vryen niet een vry bejagh

Daer toe men niemant dwingen mach ?

Daer waft geen liefde door gewelt

;

Dus laet den jongman ongequelt,

En laet hem foecken fijn geval

Daer hem fijn herre leyden fal

;

»j Men vindt doch noyt de putten goec

*> Daer in men water dragen moet.

Hoewel een wey-man fiet het wilc,

Dat fachrjens voor hem henen drilt,

Dat



Eerlijc^ Vryttgie.

Dat om hem loopt, dat op hemfiet,

En fich als aen den jager biet,

Noch efcer taft hy dickmael mis

Indien fijn Wind' onluftigh is

;

Want jaegtfijn hont maer uyt bedwangh

,

Soo blijft de jager fonder vangh.

V

in-
Lat. Tnvitos boves in plauftra

-- ducere incommodum.

Ncderd, IBet oftoilliöc peecöen ifï quaet rijbé.

Lat, Invitis equis plauftrum agere

ditficile.

Nederd.'t^ijtiquabe putten baennen 'tiuatcr

in Dragen moet.

Lat. Invito beneficium non datur.

Nedcrd. 2tl iöbctijfjrrecfleeg nocöttio^tfetoel

De b^upt/

3!fóacr iritl bc bjpec nict/fo t^ be bjient^*

fcfiap upt»

Hoogd. 03?t(inwittt<j«t5utttwt|ï nic^t ött( jfl"

Nederl. Venari invitis haud facile eft ca-

nibus.

Hooed ^^3^^ ^^ ^""^ ^^^^ ^"1^5 i(!jUtt1 jkU

gen/ foorciK(crau|f bent ^intimi.

Fran^. 'j'out par ampur rien parforce.

Lat. Quidquid exprimitur grave eft.

Sen.o6l.a6i. 2.

Vi quod fit prccter natiiram eft.

Arijl.'^.fhyf.cap. 3.

Invitum qui fervat idem facit Lat.

occidenti.

Stultitiaeft venatum ducere in- ti^ut.

vitos canes.

Non extorquebisamari. ciaui.

Blanditijs, non imperio fit dul- S(ne(».

cis Venus.

Omne coaftum tragicum Iiabet

exitum Bxld. adl. neque ab mtie.

C. de nupl.

©en toilligen ïö goct trerfien. Ncderd.

Charicles , apud Achillem Statium,

Pater, inquit , divitijs inhianSj^^^

ingratam mihi affinitatem af-

fe^at; me mifèrum! pecu-

ni:E trador ut uxori manci-

piumfim.

IBenbtoingtgeenmenftïjc totfctron/ Nederl.
Jföcn lept geen Ujperö bn De «10.1/

jiBcnpacrt gec b,Mj{ieii3 tegé^Daiiffi/

göeliefo'enUJilöofD gtf" beoluaiirtt.

Si quis plura hac de re dcfidcrct i at.

'vïdeat Cjpr^tim luriscofifultum de

fponfdlibii^s. pdg. 236.

N Om



9S xxxn.

Om de minne vande fmcer

Leekt de kat den kandeleer.

Wat nieus, wat wonders, lieve vricnt,

Dat u voor al geweten dient

;

Siet Spitfaert die foo moedigh tradt

,

Het trotfte ventje van de ftadt

,

Het fierfte quantje datmen vint

,

Dat is tot onfe Trijn gefint

,

Tot



€erlijcke Vryagie. ^
Tot onfe Trijn dat ronde kloen

Daer heeft hy wonder mee te doen

,

Tot onfe Trijn dat plonnpe ftuck

Daer in ftelt hy fijn gants geluck

;

Hy vJey t:, hy kuftj hy ftreelt de mey t

,

Sy is fijn luftj gelijck hy fcyt

,

Sy is de kroon van fijne jeugt

,

Sy is fijn trooft, fijn gantfche vreugt,

Hy kan niet leven Tonder haer.

En dat is fonder twijfFel waer j

Want Spitfaert is te wonder kael

,

Sijn keucken al te bijfter fchrael

,

Soo dat hy niet rer werelt heefi:

Als dat hy nu van hope leeft

:

Het is met hem alfo geftelc

Dat hy nu waegt fijn lefte geit

,

Want daer van is hy moy gekleet.

En wonder prachtigh uyt-gereet •

Soo hy nu mift een rijcke bruyc

Soo iitet met den joncker uyt.

Nu onfe Trijn is wonder rijck

,

Men vinter weynigh haers gehjck

;

Haer vader was die grooteboer.

Die ftaegh op alle marten voer

Meteygcn boter, eygen kaes,

En daerom hiet hy rijcke Faes

;

En nademael hy Itftmael fterf

Soo beurde Trijn alleen het erf.

Vermits fy was een eenigh kint

,

En daerom wertfe nu gemint

,

En daerom wertie nu ter tijt

Van menigh fteedtfche quant gevrijt

;

Want fchoon al ifle bijfter plomp,

Al iife maer een rouwe klomp

,

N 2 Noch



100 Eerlljcke Vryagic,

Noch krijghtfc vryers uyter ftadt,

Meer als oyt ftecdtfche vrijfter hadt
j

Sy is foo rijck, ons lieve Trijn

,

Dat fy oock fchoone fchijnt ce zijn,

Haer geit dat heeft foo grooten kracht

Dat niemant op haer feylen acht.

Het wijt-vcrmaerde Venus-kint

Is nu niet, als het plach, gefint

,

Het let op geltj en niet op eer

,

Ten draegc voortaen geen boge meer,

Ten draegtgeen torts, ofgulde fchichr,

Maer flcchts alleen een gout-gewicht.

En dan een ftock-beurs boven dat

,

En daer mee looptet door de ftadt

,

En daer mee vliegtet door het velt

;

Siet wat de vryers heden queli 1

Wat wilt ghy, vrientj in dit geval

,

Wat wilt ghy dat ick feggen fal ?

„ Siet om de minne van den fmeer

„ Soo lickt de kat den kandeleer.

Hoo d W^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ "^^^' ^^""'

Franij. Argent ardgent.

Argentfai^ tout.

jfiictomDacrtoelltuen.

Amorvincitomnia;
^At liceftU (pMCrt Pt'cuni.i.

ÏDai'-t öacnncii niet en biittmijiJ goHt

53ntr tó öe liefce üyller feout.

Hoo' d '^'*'f^" (^»^ I ^^-^"^ ^'<^^ /

In pretio pretium nunc eft , dat orü.

cenfus honores

Cenfus amicitias, pauper ubi*

que jacct.

'Aurea nunc vcrè funt laecula,

plurimus auro

Venit honos, auro conciliatui

amor,

/ — quid non moitalia peAora

cogis
rrrx»

Auri facra fames ?

Xj!t;<7-i?A<*A»i'T(^, TTaf dirf^KTsi. Griccx.

Auro loquente nihil potcft

qujevis oratio.
^

l/fU



XXXIII.

// ne faut quunfaux pas pour ca/Ier la boteille.

101

M^\ ISA y ^^ ^^" ^^^^ S^^^^' ^^^ "^^^ ^^ ^^ ^^ wagen

,

dicdc

'

My is een broofe fles bevolen om te dragen,

ilac^u ^y ^^ '^^'^ ^^"^ gedaen een kranck, en tanger vat

,

fprceckt Q^er in befloten light een fnelj een vluchtigh nat
j

Een vocht dat dierbaer is, dat niet en is te kopen

Wanneer het maer een reys aen yemant is ontlopen,

Een nat, een feltfaem nat, dat als een rijp verdwijnt

Soo haeft een laeuvve fon maer eens daer op en fchijnt.

N 3 Hoc



101 Berlijck^ Vrjdgie»

Hoe moet ick nu voortaen op alle dingen letten !

Hoe feker moet ick gaen 1 hoe vaft mijn voeten fetten 1

Want glipt my flechts het been maer eens ter zijden uyt

Soo iigh ick daer bedot, gelijck een vuyle bruyt.

Hoe moet ick nu voortaen voor alle menfchen fchromen^

Die hier, ofginder ftaen, die by, ofaen my komen 1

Want foo een dertel wight maer eens hier tegen fteeckt

Daer is geen twijffel aen , eylaes 1 mijn fleflche breeckt.

Hoe moet ick met befcheyt mijn gantfche leden (lieren^

En noyt een los gelicht int wilde laten fwieren i

Wanc gaept mijn weeligh oogh en hier en weder daer

Soo is mijn teer gelas geduerigh in gevaer.

Hoe moet ick boven dat my necrftigh leercn mijden

Van onruft, van gewoelj van over al te rijden 1

Want fiet 1 ick lijde noot al waer ick henen vaer,

Ick drage, lieve vrient, ick drage teere waer.

Hoe moet ick boven al my wachten van te mallen.

Want foo ick fpelen wil, foo moet de fleflche vallen.

En fchoon die maer en hort, en niet in fl:ucken brack ,

Noch ben ick evenwel niet fonder ongemack

:

Ach door 'ken weet niet wat foo is de gecfl: vervlogen.

En wie dit naemaels koopt die ifler aen bedrogen

,

Geloofcetj wie het raeckt, dit fnel en vluchtigh vocht

Is ftracx ( men weet niet hoe ) verdwenen inde locht.

Wat fal ick tor befluyr, wat fal ick vorder fcggen ?

De reden die ick fpreeck is niet te weder-leggen

,

Sy dient gants vaft te gaen, en noyt te zijn gewaegt

Die in een teer gelas haer gantfche fchatten draegt.

Atout



Franc. A tdutftrdrin*jaqH*mcoupfe
*^ rilleux.

Eerhjcke Viyagie.

^cr ijS teer.

103

Vix contineturhoncftisartibus

pudor.

Bon eeil^bon pied.

.

Omnia funt hominum tenui

pendentia filo.

Et fubito cafu qu« valuére ruüt.

Ncdcrl. I^iet en bicnter min gcüjaegt

ais! eentwrc/ jonoetuacgs.

Lat.

Franc.

Lat.

Ncdcrl.

Honoris fplcndorem res tenuis Lat.

dccolorat.

Fi^ bofwe garde d^iimfllc^,

Chi benpna, b'ten apre.

Sfr.i6.

Ital.

Tlatupudoris flos levi corrum- Lat.

pitur.

Fama pudicitix admodum res

cfl: tcncUa in foeminis.

"Na-xlanT^ dtr. s. pracept. adVtrg,

Virgo fis oculis, fis ore, atque auribusipfis

Virgo ; nam tribus his facilè eft decedere redo :

Egtegijs tantum pareant fermonibut aures

,

Turpibus & ftultis claudatur janua verbis.

Fmdcnt. lïb. 2. adverf, Symmachum.

Sunt & virginibus pulcherrima praemia noftris,

Et privatus honos, nee nota, & publica formaj

Et rara? tcnucfque epulae, & mens fobria Temper,

Lexque pudicitije \i\x cum fine perada.

^Uut, Epid.

— non nimis potefl

Pudicitiam iiix quifquam fervare filias.

Vt caveant timenda, tuta pertimefcant virgines.

Diofj. L 37.

Pudicx eft, non modo j utnequidpeccet, fèd ne fiifpicionem

quidem ullam turpem de ^dz prxbear.

Hieron. adSahian.

Tenera res in foeminis pudicitia cll, & ,
quafi flos pukherrimus

,

cito ad levem marceffit auram, levique flatu corrumpitur 3 ma.

ximè ubi octas eonfentit ad vitium.

Een



IQA XXXIV.

Een open pot , ofopen kuyl

,

Daer in fteeckt licht een hont fijnmuyl

De
vrouwe
ran den
huyfe

fprecckt

TT oc dickmael, onbedachte meyt
,

•*^ Hoe dickmacl heb ick u gefcy t

Dat ghy foudt letten alle tijt

,

Het zy ghy hier ofelders zijt

,

Dat noy t u ketel open ftont

Ofvoor de kat, ofvoor den hont j

Ick



Eerlijc^ Vrya^k. lo^

lek feyde , dat een open poe

Den koek gedijt tot fchand en fpot,

En dattet altijt qualick gaet

Alwaer de ketel open ftaet.

Het ftoffdat uy t den vyere ftijgt.

Het roet dat uyt de fchouwe fijgt

,

Een fleck die van der aerden kruypt ,

Een feugh die van de muyren druypt,

Een miigh, een vliegh, een vuyle fpin

Die raeckter op, ofvalter in ,

En dan, het flimfte datmen vint

,

Soo koomter licht een hafe-wint

Die raeckter met fijn miiyl ontrent,

En fiet 1 dan iflèt al gefchent.

Maer fchoon al ded' ick dit vermaen

Ghy liet den hiiifpot open ftaen.

En al mijn Teggcn g.^lter niet

Tot dat het onheyl is gefchiet

;

Nu bact gelchreeuw, noch groot geluyt

,

De befte ftucken zijnder uyt.

Maer ghy, mijn dochter, die het fiet

Wat aen dit meyflen is gefchiet,

Let des te meer op mijn gebot.

En deckt, ey lieve, deckt den pot

:

Want offer fchoon geen hont en koomt

,

Noch dienter ander leet gefchroomt

,

Want als het fcheel niet wel en fluyc

De befte geur die vliegter uyt.

» Een open pot, een open beurs,

» Een open deur, een open keurs,

»' Een open mont, een open kift,

» Daer wort gemeenlick yet gemift.

O yf/s



\o6 ^erlvjck^

Mcdcu.
j;) uieeöEiiDcbUciiütcïaciipootiS.

<£;!r& (ïccffj nacr ten fff)oonct)^ïOu/öl»S

öeüogelennaöenupL

Ital. Chi hit cavallo hiamo è helU

moglïe

l<lon c rmipnzd do^lie.

N'dcrI.
"*S«"^ö«rt/ «nyccrt / cch ffïjoone

Hcent iitematil upt fi!ö intt btrou.

jjoojjj Srtfj ifï (>op f» f/itcn trtp ictcc ntongc
'

fc(f.

La beautéfert de taboria,

Nedei 1. / \§>\Qi tó niwlijrü fe bctonrcn fcacr ritB

guerrt^.

/Matura virgo inter cas les efl: Lat.

quK feivandofervari non pof-

funt.

T'uerta ahierta, alfinto tienta. Spaensi

.i.

Laporte ouvertetem kfaint,

'tlagüïero ïlkmx al ladro. spaeus.

Le trou appelle Ie larron.

iciiGcuccluaiiiJtcfc.

Spacns. e^/ cvAc tkne mugev hermojk^

O c-if/illo enfrontera

j

O njïm en carrera

tJunca, hfalta auerra.

Lat. Formofa facies muta commen-
datio eft.

Xpacns. VtnetyymnXy

Veraly hauar

Son malos deguurdar,

j^_,j,(.^
La vigne^ la fille

Letoirier cjr febues, aux cbamps

Sont malaifé agarder en teut temps.

Nedcii. <2cn fiDooncn roof maecfit ccn öicf.

Franij. Qui a belle femme & chajleau en

frmiere^

Occafiofacitfiirem, Lat.

Nï qtiien fe efcufe ds errdr ft no Spaaw.

huye la occajiorh

X
PerJof)»e fie peut s^exempter de pe»

chery ïilrienfuitloccafion.

Dit fprccck-woort kan oock ghcpaft
werden op de gene die te open

van monde zijn.

<3en open ticuc /ten open mont
vcderl

m>at feplter incnigj^ üi Den sront«

nParola detta cfaffo tratto luh

Nonpuo maitornaradietïo.

ncé rtntcni.

Abtcu



jtai. ^ hoccajeyntta non entra mopa

SerVo d'altrm ji fa.

Chi dïce 'tl jüo Jecreto a ch'i non

f'-

NedcrI. ^Ujijflcn ijS Fniiirr /

]Etlappen maecbt onsunfl.

Eftlijck^ Vryagie. 107

QjiparU Jèmina , chi tace rico-

g'lia.

Ical.

Chi poco conjidera, prej^o p<trle.

hj'iun tacer fu maijcritt».

Cot fieflupt ban öcCnt/ biööe irU ben Itïtt I bit qmtt ejcempd

tot aoct te toillen (^eb^upctxen:

A Is vyeligh Lijsje gifier nacht

Sen bafiaert kint had"uoort-gebracht

,

^its fy int kraem ontijdtgh n/iel

kAI eerfefeefi of bruyloft hiel
_;

Een oudty een wijs^ een deftigh man

Die gajfer defe reden njan :

»> Ben trpfjngaert dichte by defladt

,

» Een boom metfreuyten aen den padt

,

» Senflot dat op degrenpnfiaet

,

» Een vpijfdat a/eel laveyengaet j

»> SenJchooneyjongCy <-ulugge maegt
,

»> Geki*ft3 geleek^j
gefireeltsgevraegt^

»> Zi/« dingen die een handigh man

« ^let toefen met be'vvaren k^n.

O z 9nne



ïg8 XXXV.

On nefeut écrotterfaMefans emforkr lefoïh

fpïceckt

ir\ ch 1 hoc ben ick nu beklack
^^ Van te drillen door de ftadt

j

Och I hoe ben ick nu begaet

Van te loopen achter ftraet

;

Och 1 hoe ben ick nu geftek

Van te Jpelen in het velt

;

Komt nu, vrijfters, die ick ken,

5oo ick u gefpele ben

,

Segll£



Serlijciie Vryagte. 1 09

Seght wat my te doene ftaet

,

Want ick ben hier buyten raet

,

Mits dat ick foo fchroom en fchrick

Van dit aengebacken flick

;

Snijd' ick't uyt, foo ift een gat

;

Wafch ick't kleet, foo wortet nat

,

Droogh ick't dan, foo wortet vael

,

Wrijf ick't hart, foo wortet kael
j

Worter oock niet toe-gedaen

Ach 1 foo blijft de plecke ftaen

,

En dat voiigt geen vrijfter wel

,

Maer een vuyle motfe-bel

:

Voor befluy t, ick ftae bekacyt

Hoement went, ofhoement draeyt
j

Leert dan, maeght, uyt dit geval,

Dat u dienftigh wefen fal.

Loopt niet dickwils over ftraet

,

Wenft ghy niet te zijn begaet

;

Loopt niet dickwils door de Stadt,

Wenft ghy niet te zijn bekladt
j

Loopt niet dickwils ooft en weft,

'tHuys, ó vrijfters, is u beft.

Dan noch fooder yemant gaet

Over wegh, ofover ftraet

,

Over zee, ofover lant j

Overkley, ofoverfant,

Overhil, ofover klip,

Met een wagen^ ofeen fchip

,

Siet ! dit ftel ick voor een wet

,

Kinders houdt u zieltjens net.

O 3 Rcdire



110 Mijc^g

s^tuc^. J?
e'^ire ncfcit cum perijt pu-
dor.

Ti/iut.
Ego illiim perijflb puto cui pe-

rijt pudor.

<2f)w c^Umk/mi>MW fcil)ffdncfcf;cr(j.
Hoowd.

Lat. Quotibi forma puer fi non re-

vocabilis unquam

,

Ceffit ab ore pudor ?

Omnia fi perdas famam fcrvare

memento

,

Qua femel araifla poftea nullus

e ris.

Ncderl. -iËHe ftjn yap fïojt cii&an(e nictalop
rapen.

Lat. Etiam fanato vulnere cicatrix

manet.

TDtc iii ccti quaet sÖ«nifDtcBoomt ijS

NederJ. lj^[f ^eljm^tiU

42 tr iö ttct.

tn. Honoris fplendorem restenuis

decolorar.

sjraiaih. Scio virtuti cognatum pudoré..

Syr.f. r.

VrjAgie.

Deprehenfus ut pudor eftjferè ^^^
amittitur.

Vel falfa opinione grav^bitur

pudor;

Pudica non ert: , fama pudi-

cam quam.negat.

C>acptiiutalömnie in'jcrlrabt/ cnöe
en loopt niet Dooi alle Doecüen.

Raróvagavirgo pudica eft. Lac.

Sic flatue, quidquidftatuis , ut semc.

caufamtuam «"• /«r.

Famamquein arélo ftare & an~

cipiti fcias.

Mclius eft nomen bonum ,
Vrov.a.

quam divitias multx : Item

luper argentum & aurura gra-

tia bona.

Cüram habe de bononomine, ^"i. -ft.

hoc enim magis permanebit

tibi , quam mille thefauri pre-

tiofi & magni.

Non vitium tantum, fèd quae vitioia videntur

Haïc quoque, fi fapias, h:EC quoque, virgo, fugc.

Neclatis efle puta, fi mens tibi confcia redi

,

Tune quoque cum mens eft intcgra, fama perit.

Saucia nux aliqua fi parte putamina perdat,

Poftea, quidquid agas, femper hiatus eiit;

Si pereat miferis femel integra fama puellis,

Lsedaturve facer vir^initatis honos,

Tu licet inde velis famae farcire ruinam,

Noniterum veniet, quifuit ante, decor.

Obducas licet ufque cutem, manet ufque cicatrix,

Vtque tegas, femper vulnera vulnus habenr.

lA hrthk



11!XXXVL
L4 hrebü trof apfrhoijie J)e cbacwt agnel ejl tettée.

TT oort, jonge vrouvVj en teere maeght

,

Een fpreucke die hier dient gewaeghr^

Om dat haer leer by alle man
V nut en dienftigh wefen kan

:

Al iflet dat een Toet gelaet

Aen alle vrouwen geettigh ftaet,

En dat beleeft en fpraeckfaem zijn

V <^iert gelijck een fonne-fchijn ,

Vrien-



1 1

1

Eerlijcke Vryigie.

Vriendinnen, des al niet te min
Soo bindt u geeftigh wefen in

,

En maeckt dat niemant oyt te vry

Ofmet u feer gemeenfaem zy ^

Want 'twort niet felden vreemtgeduyt,

En 'tvalt oock dickmaels qualijck uy t.

Siet, als het fchaep is al te tam

Soo koomter menigh dertel lam

,

Soo dickmael als het raaer en dorft

,

Het oytjen vallen aen de bord,

En fuygt daer ftoiit en onbefchroomt

Schoon hem de mam niet toe en koomt.

Wat dient hier vorder op gefey t ?

« By wijfe lieden kort befchey t.

Hoogd. XYff Of^ v.mK He ftcim mtfcfif/t>ctt

fre)Tfnl»ie<Sc«w.

brttof tammer.

Ncderl. <l5oct6ooyl)ltpiSöat Bctjatöeöont»

Parvo emptas carnes canes e-

diint.

Lat.

Hoogd. ^\(S. ivi( jcfccmian rdfctu

La:. Amabilitati cum pudore haud

convenir.

Ntderl. '?ï''lc niaii.ö Ijjieiit/ mcniaö "taniS gerÉi.

l£'it- Il troppo converjar partorifce di-

fmegto.

Er^n?. chofe Accoufiiimée n'efl tas prifée.

Fille trof veue , robbe trop veflue. Franc

Klflpoichere tenue.

La chofegfure veïie

Eji chere terne,

Fille trop mignarde

BeviempailUrde.

Nimia familiaritas contemptu L^t,

parit.

To aarcLviovTiiiiov. .1.

Q^iodrarunijcarum.

Giiccx.

Lac.

/
NuIIi tc facias nimis fodalem

Gaudebis minus & minus do-

lebis. CMartial,

Die



XXXVII. iij

Die een fchoone kat heeft , en dient gheen
bont-wercker in huy s te brengen.

"p en man had in fijn huys een hoop van jonge maegden

Diemenigh jongh-gefel met allen wel behaegden
j

Dies qua de fteedfche jeugt daer meefl: dé gantlchc dach

,

En nam daer foe: vermaeck, gelijck de jonckheyt plach
j

Van allen waffer een, die inde vreerade landen

Een leven had geleycals biiyten alle banden
,

Geen meyc en woontcr by die niet een feilen ftrijt

Die niet een horden ftorm, op haren maegdom lijt j

Hein



1 1

4

Eerlijck^ Vryagte,

Hein was ©ock even doen een baftaert kint geborcn^^

Enj nac den rechten eyich, ten vollen op-gefworen

,

Hier fprack hy dickraael van, oock met een volle mont.

Als of het^flim bejagh hem wel en ecrlijck ftont
j

De vader letter op, en heeft hem wacr genomen

,

Als hy hem weder fagh ontrent fijn dochters komen

,

Hy beet hem in het oir : Verfiet u, goede vrienc

,

My dunckt dat u beleyt ons dochters niet en dient.

De Quant hierom geftoort, en wonder feer gebeten

,

Wou ftraxj en eer hy gingh, hier van de reden weren

,

Hy feyt 'ken weet niet wat , en weyt geweldigh breet,,

De vaderj hart geperft, die gafhem dit befcheet^

Wie fchoone katten heeft die moet geduerigh mereken

Op gaften af-gerecht om in het bont te wercken

,

Want die van 't ambacht is, en fiet een aerdigh bont,

Tis vreemt, foo hy het laet als hy het eertijts vont.

ImL

Ncderl T^ '^ ^^ boffen tt caeji ö«ftmottU fijn goeiiDtc bot nupteit.

Frang. Qut a affkire agens de bie»

llriafe foucier de rien

CMaüJï tu hantes Ie remrd
JllefoHt vöirdt toHtepArt.

Chï ha il iupa per compttTe portc

'il canfotto d manteUo.

Chi è in dijfetto

E in (ofpetto.

Lac.

Ital.

Cum vulpe vulpinari.

Chi ha la 'Z'olpe per commure tor-

ti U rete dUcintoU,

Hiley hile bofar. .L

Fraus fraudem diftruit»

A carne delobo

Dientedeperro,

Turcl»

SpacRtfi

QBcr fciw fm<5« wxi^c^^tn m«><\ int» (^ „ ,

(ïcc((/ iix fIfltutict \\i{) gcm. °^ '

b:fnmficl;<jcni.

Of* ne doft pas mettte Ie doit entre p
Itfcore^ Ie beü.

'"

X
Alterius pcrdet pudorcm,

Quifquis amilitruum.
Lat.

Lafiep'



XXXVIIÏ. "^

UJfoppa nonjk bene apprefo iljncgo.

"C en vrijftcr van haer ccrfte jcuglit

,

Haers ouders luft en hooghfte vreught

,

Die bad haer moeder om verlof

Te rijden naer een buyten-hof,

Te varen naer een boere-feeft

,

Om fpeel te leyden haren geeft

,

En met de vryers , haer bekent

,

Te doen gelijck men is gewent

:

P 1 De



a Kiftu

frofnn-

lUu fttric

ittehrimtu

b An-
dersjeen

kermis-
bede.

era
graad

thapferfO

io mé 111

Vrack-
rijck

(feyt.

1 1é '^edtfjckelijck^ ge'vttUen

De moeder heeft de jonge macgbt

Op alle faecken onder-vraegr.

En naer het ftuck was over-leyc

Soo heeftfe dit haer aen-gefey t

:

Neen kint, dit fpel en dient u niet ^

Want malle vreugde baert verdriet ,
»

lek heb dit certijts meer gefien

,

lek weet al watter kan gefchien

,

lek weet wat vryheyt datmen nam
Wanneer het heek was van den dam.

Siet, als de jeugt fpeelt op het lant

,

Dan fpringhmen bijfter uyten bant

,

Men raefter dickmael nachten langh

,

Ten minften tot den hanen fangh

,

Men maeckter licht een mengel-bedt, ^

Dat is gefey t, een maegden-net 3

Daer licht een duyve fonder gal

Haer befte veeren laten fal.

lek prijfe daerom, als de jcught

Gaet buyten om haerfoete vreughf

,

Datvry danyemantvanontfagh, ^

En diemen jeught betrouwen magh

Zy by, en aen, al waermen gaet

,

Om 'tfpel te houden inde maet

;

Want anders, „ mallen fonder dwangh

,j Dat neemt gewis een quade gangh.

„ Als vyer en ftroo te lamen koomt

3, Wat onheyl dicnter niet gefchroomt f

3, Want fchoon het raeckt maer aen den kant >

„ Een voncke macckt een vollen brant

,

35 En dat gebeurt, men weet niet hoe

,

3, En 'tklimt in hacft tot boven toe,

3, Want als het vyer is aen het gaen

35 Dan iffer veel geen houwen aen

,

95 En (choon men bluft het naderhant

„ 'tBlijft fwart al waer het heeft gebrant.

1?pee



fvoor de Jonckjjsyt. \\7

•TTpctï)pUjtrc!i/oitt^eec&töatfï.

zr4m. Ignis ad torrem.

'^^' Ignis ad naphtam.

^'^' LaJ^oppa mnfia bene apprejfo tl

fnogo.

Hoogd. ^0 fcivcï i^nt) fïro^ U\) ctnmttxrtjï/ ta

Ncderl. l^an ten bontfec barcciit ten Dupsi.

IDan bltpn Boomtmentot groottr.

Franc. PetiteeJlincelU, engendre grAndfett.

ital. Lacommodita fa l'htiGmoUdro.

Ftaiii^. Bupetit viefit on attgrAnd.

syrae.i. De parva fcintilla magnum fe-

pe incendium.

V'tpkciola fstyïUaj^ejio nafce un

grandfuooo

Omnium rerum principia parva

funtjfcd fiiis progreflibus ufu-

que augentur.

Sr- 1- } ^^ y^g^ydepoint curieufement la jeunefHe, qmtu netrehufches.

Yerf. t.
'Ditourne ton oeilde lafemme cjui efl belle , (jr ne confiderepoint autrtmtnt

U beauté de celle fjui n'efi pohtt tiene.

Terf. f,
CATflufiturs o»t ejlé deceui par U beauté de la femme^(^ par icelle tameur

eji enfiammé comme Iefeu.

syr. jj. IDic in be Iu{ï or.tlTtfïcn iü/ bit i0 alji een öjanbtnbt üptt / enbc tn Bouöt nitt cp
jj. toiöaf Dp Dtiwrciüt'iferbjanöt.

Sw.ii.i ^'*^ ^^"^5/ Iepechécomme devat unferpet, carfitu tn approches il te mordra,

Tmv ( QjiSh"^ unpeut ilprcndre du feu en fon feinfam ^uefes vfflem'cts brujlent ?

ir. quthiucun iheminera-ilfur la braife fvis (jue fes pieds foientbruflez.'?

ainJ! en prend il a cebiy qui entre -vers lafemme defonprochain ;
quicon,

quelatcuchera nefcrupoint inr.ocent.

nkrin. Libcriorcs intuirus, attaólus, ofcula, collocutiones familiares funt

pcrcuntis virgiiutaiis, & jani morituicc principia,

lul.

9k.

Vnefoflie eft tojffai^e, VïAa<i.

Pythagorai dicebat aurum igni,au- Lat.

ro focminas , viros foeminis

probari.

Vbi efl: amor, libcrq; ibi exulai

pudor.

Facillimc ignemnaphta èpro-
ximo attrahit

Periculofum igncm admoverc
ftramini.

Vitare pcccatum eft vitare oc-

cafionespcccati.

Ni fon feguras centellas qmndo ^P^'

ay materia difpuefla. . i

.

Les eflincelles ne font feures quandii

y a mattere dijpofée , qui en eftpro-

che.

PoiTr conclufion.

Vn train ne doit aller par pais faas Franc.

barbe blancht.

ene.



ii8 XXXIX.

<iS gatto che lecca ^iedo, non gïiJifLtii arrofio.

T^ E katte leekt het rpit; wat foufe niet bedrijven

^^ Indienfe flechts alleen mocht in de keucken blijven ?

Ghy daerom, fnege meyt, fiet dat ghy by 'tgebraec

Geen katte fonder wacht, geen gragen kater laet.

*Ken mach, ó Rofemont, geen fnode linckcrs velen

Die met u kamer-maeght ioo los en dertel fpelen

:

Ey 1 wat ick bidden mach , betroutfe niet te veel

,

Een rat die femels eet , en dient niet by het meel.

pracmilCi



Bedenckelijcke ^e^alle'i fvoor de Jonckjje^t.

ciMmi^. — prarmiflafuturis

^9. Dant exempla fidem.

Ncdetl. ^oüi tbertrouüJt» öerlooj 'timpfje

jBiemaiit tuojt ItrIjter beöjofl?/ altf Ut
'ott\)itnxQ\xt.

Lm. Fidefèdcuivide.

Ncdcri. <S)e 6arc bic 'tfpit IccRt en moeütun
'iQtbjaet lütt Vjertroutoen.

^ielicfitbertrout uio^tlirDtbetijos^.

Koogd. 'Juttv tt)o( / mf txtó pfal> f)inw(sj.

Nuftiuara tutafides.

^/ trop^o fida ,
j^f^ ^ri^rf.

Chi toflo crede , ?<ïr<5^< Jïpenie.

A gatto che leccajhiedoj nongli

fidar arrejio,

A cm che lecca eemre, non gli
fi-

dar Jarina.

y ftick hat itme kUmfeie , ntAcUrrikhi

khueUiUtuJinalmajafin. .i.

Lat.

lul.

119

Nemini fidas nifi cum quo mo- ^^^
dium falis abfumpferis.

Innanzi chef conofca un amic^j ital.

bejognn mangutr t*n moggio di

fale.

Prfï^^ö c, che Jtfida infinü fz/'iji,

Q}i è reoy (^ buono è tenuto

Fuofare il male^^non è credato.

^ti[rli£ii bjteiitnioröt gDp betrouüjcil Neder»
•c^ouönalulcbcnrouluen.

'

i^oubt DaiiD-ift Dntinöcr Uitent

j^itt alttjt üeaoutcii ötem.

Ncrvi & artus funt fapientio;,
lj^^

non temere credere.

Non ü fidar jche non Jarai goh- jtaL

hato y

Non è wgannato
, p non chi ft

pda.

Da chi mijidoj miguardt Dh
Da chi non mfidoymiguardero iff.

Nemo crcdar, nifi ei quem fide« ^^
km putat.

T ckyveet hier by een droeve maeght

T)ie haer njan deep en die bekUeght ,

Sypngt hier <-van een treurigh liet
,

lyoch ick^ en kan de Woorden niet
,

Maer '-uraeghteryemant nae denjïn ?

I^it rzters dut k^ornter dickfnaeb m

:

Om dat ick linckcrs heb gelooft

Soo is mijn belle pandt gcroofr.

Vl^el let di-.riy let , ójnetejcught y

Wien dAtg^y r:cht betrouwen meught.

De



IZO XL.

De kannegaet foo lange te water , totfe

eens breeckc.

De
vrijftcr

Q>rceckc

T ck hebbc menighmael, ick hebbc lange dagen

Hier water in geput, hier water in gedragen

,

Hier water in gepompt, en weder uyt gedacn

,

En tot op heden toe, foo iflct wel gegaen
;

Maer hier in dit geweft, daer komen raeuwe gaften,

Die my en mijns gelijck niet laten aente taften

;

En in het naefte dorp daer woont een groote jeiight,

D4er is dan alle daegh, daer is de wilde vreught

:

Ick



lilT>eYtele ende om haer dcrtelheyts wille o?}teerde ojrijfters

lek weeligh uyter aerc, en toe het fpel genegen

,

Quam mede by den hoop om foete jock te plegen

;

lek klofte nu en dan twee kruycken tegen een
,

Maer 'cwas te veel beltaen voor foo een weecken fteen:

Want onder dit gewoel, een onbefuyfde jongen

Koomt loopen uyt het dorp, en tegen my gel'prongen,

Die ftoot te bijfter hart, lbo dat mijn kruycke leeckt j

Die ftooc noch andermael jfo dat mijn kruycke breeckt.

Daer liggen nu ey laes, daer liggen nu de fcherven ,

Dies moet ick ( wat een fpijt ) mijn eerfte vreugde derven

;

Want, boven dat het leet my inde ziele treckr

,

Soo word' ick noch, eylacs 1 van alle man begeckt
j

Hier ftae ick nu en kijck met twee befchaemde kaken ,

Onfeker hoe te doen , ofwat te fullen maken

;

Ach 1 waer ick 't ooge keer^ ofwaer ick henen gae

Daer wijllmy al het volck met fpitfe vingers nae

:

Koom ick nu weder t'huys , hoe fal mij n moeder kijven

!

En fbo ick niet en gae, waerfal ick konnen blijven ?

Waer fal ick feker zijn ? Wel, die mijn fchande fiec

O 1 leert een nutte les, en dat uyt mij n verdriet

:

Gefpeulen weeft beforgt vooi uwe water- kruycken.

De befte van den hoop die hebben weecke buycken 5

Het is een feecker woort , daer oock de reden fpreeckt

,

De pot gaet nae de put tot fy ten leften breeckt.

Engels.

Franq. Tdnt va la cruche al'eau que k han.

chey demeure.

Tant va U pet a l'eau qu'ilhrifè.

Hoogt^. S)cr txüo, o,\(\w (o fong jur buc^

tascrbJic^f,

Tanto ixra la fecchta al po-^o che itai.

'-ui lafcia il manico.

^^cfianiicgactfoolaiisc te luater totfc -vr^-,

.

ceiipüjcttöt.
^^'^"'•

Confumitur peccando fxpius L^t.

pudoi'.

Tanto Va la capra al caulo , che vi liai.

lajcta la pellc.

— Poftid pungit amarus amor. -^^^

(^ Als "



ni XLI.

Als de pere rijp is (oo valtfe geerne int flick.

man Dic icK HU langen tl) c van yeder lagh begeren,
(prcccitt

j^i^ j^j^ i^^^ menighmael foo boven maten prees

,

Die yder een belough, en met den vinger wees

,

Ach ! dic is van den boom, en in het flick gedropen

,

En light nu van de fleck , en van de pier bekropen

,

Die is foo ongeficn , dat wie het oofc genaeckt

Stracx metter herten walgt, en metter kelen bracckt
;

Wat



Bedrogen endc onteerde njrtjfïers. 1 1 ?

Wat heb ick onfe Trijn al over langh geleden

,

Verfcheyde m^cl gefeyt ( en vry met groote reden

)

Dat fy de fchoonc viucht ce lange weder-hiel

,

Dal fy de rijpe peer fou p luckcn eerfe viel

;

Macr ofick heb gefmecckc, dan of ick heb gekeven

,

Dner v^'as geen feggen aen, het ifler by gebleven

;

Mijn reden, mijn gefmeeck, mijn Udden galter nier

,

Nii leydcfe daer bedot gelijck een yeder fiec.

Noch ben ick even loo met onfe Fy gevaren

,

Dat was een fluxe mey t van fes-en -twintigh jaren j

Vet, lijvigh, wel geborft ; de buerte waegder van

,

En riep my dickmael toe, haer dient een luftigh man.

En fchoon ick defe faeck geduerigh heb gedreven,

Mijn wijfen heeft haer noyt tot reden willen geven

,

Sy rieper tegen aen j Het is noch al te vrough
,

Beyt tot een ander jaer , dan iflet tijts genough.

Ick fwecgh om vredes wil, en lietet henen fleuren,

Maer bloet, gelijck ick ben, ick moetet nu betreuren

;

Want Fy die heeft gepopt met lorden onfen knecht,

Daer ftaetnuTrijntje moeren fietgeweldich flechc.

Wel leert, ó Bogert-man, op uwe boom-gewaflen,

Leert vaders, als het dient, op uwe dochters paflen^

Want die uyt onbefcheyt hier op geen acht en flaet

,

Beklaeght hem menighmael wanneer het is te lact.

Siet ! als de pere blooft dan plachtfe licht te vallen

,

En als de vrijfter rijpt, foo wiltfe veeltijts mallen
j

Dus wilt ghy van verdriet en fchande zijn bevrijt.

Vent, vent dit weecke freuyt, en dat te rechter tijt.

F inc O *' ^ desfilUseJiteuJioHrs berger.

itai. Flik da maritare

Fajüdwp agardare,

Ncderl. <5njpt alfl rijst.

Fruólus deflunnt, fi maturi fint. Lat.

Lafoire chet qu/ind elk efl meure. Fran?.

^.wdo ilpero è mttturoycoiïvkn itai,

che cada.



U4 'bedrogen en onteerde <-urijfiers.

^^ j ,
2tlööfpcrcrDpi0/ fooüflItfcoD«rne

Fran9. Lapire chef qmttd die ejimture.

ital. éMoite 'volte^i megliori f
ere ca-

dono 'm bocca agitporci.

Fran?. aufmolUtjpainpreJl.

Virgo nubilis rugas aniles ne Lat

exfpedtet nocuit differre pa-

ratis.

Ital. ^ando U cafra, ferde U pajfo 1 ^j^n rijpe pc«t

cofn^ien che cada 'm bocca a cani. ^al' '«Ö' «c "««

<mn «in jun^fmuw wtfrt(ï/fó^«i1e Hoogd.
gemdnmami.

XBiit btngficn mortmen toen / of fp NedcrI.

boen t h.wr feiten : fijn {tact maet:*

hfn/ ftin öorfifer uptl)outocn/en ftja

ïjinöcïrrcvoiiTcJi.

Nederl <2enberfottcöor8tcr/ enbcttntijonc*

fetnüjouüJ 3ijn tüJteojjEUtJeuren.

Fran?. ll»efaut pasfairegrenier desflks.

Ital. FanctulU a tiempo non mur'itata

Spejfojimanta camlcata.

Femme nj'mo } cayalla

SMarcant'u dtfallo,

<J2enbIopxnbcfon/
Ccuacpopfcnton/
4£ncen(iouteimïö&t/
^tctDcfenöoop
'STijD 0))(e loop

€>ocfe ongcjaegöt.

Nederl,

ItaV

!Neded.

<Ccti botïjtcr bic notlj onïjcrabcn ififtit maerRt öcti balJcr üecl toaficnö / crtic ï)ct
syr, -fi.}

j-jj^gj^ jjjjQj i^^^f^ bciiceint fjcitt toetl flacpö/ DcüJijle öat fp jourU ia/ bat fp morö»

tctoevoiiDcn; ofte tuaiuiccr fpctnciiujautojööt/ Dat Ijpöacnnocïjtcöram

kuojDeiu

5 r j^ Trendgarde ftir cclle qtii a lailhardi é" ne t'esbahi po'mt fielleforfait cm-

J4. tretot.

sjr. 7.Ji \M*^'ie tafIk& '« aunnfai^ vnegrande befogne. cMaü donne laiun

l}cmme entendn.

uv.vont. Ni raatura legaspoftmodo poma cadunt.

La bond



XLIL 12^

La hoiiafama è comme il Gprejp) quando una volta è

tronco non rinyerde rmi pu.

De
vriifter

T ck ben in mijn gemoet hier befigh aen te fchouwen
fpiccckt """Een boom, een jongen boom ^ die neder is gehouwen.

Een gaefCyprefTen hout j dat anders is gcftelc

Als hier ofelders zijn de boomen van het vele

;

Ift niet een felfaemdingh ? de boom is neergeflagen

Niet in fijn dorren tijr, maer in fijn befte dagen ,

l En



1 1

6

liedrogen en onteerie 'vrijjlers

.

En efcer, hoe het gaec , ofwat de lieden doen

De ftam is Tonder loof , en wort niet weder groen

;

Nu overlegh ick vaft waer op dit is te duyden

,

En watmen leeren mach van hoornen ofte kruyden

;

En fiet ! als ick ter deegh ontfluy te mijn verftant

,

Soo ben ick even felf, gelijck als defe plant

:

Maer waerom dus bedeckt ? ey 1 laet ons klaerder Ipreken,

Ick wil aen dt^t plaets ontdecken mijn gebreken

,

Ick wil eens over-flaen hoe ick eens neder viel

,

En klagen mijnen noot aen mijn bedroefde ziel.

Eylacen dwaefe maeght ! ick hebbe niy vergeten
j

En dat was metter tijt van alle man geweten ^

Siet daer een groot verdriet ; mijn eere was bev leekt,

En ick was boven dat van alle man begeckt

;

Daer gingh ick treurigh heen, bedruckt in alle finnen

,

Doch echter hield ick vaft ick foudet overwinnen
;

Dies fchoud' ick alle vreugt, uyt enckel herten-leet

,

Ick drough een minder kant, en vry een (lechter kleet j

Ick gingh my, boven dat, van alle feeften bannen

,

lek had gelijck een fchrick van alle jonge mannen

,

Ick gingh fèerweynigh uyt, ten was dan naedekerck,

Maer des al niet te min het was verloren werck
j

Al wat ick heb bedacht, of in der daedt begonnen

,

'Ken hebbe niet een fier, 'ken hebbe niet gewonnen

;

Hoe fedigh dat ick gae, eylaes ! de quade faem

Die krijt my leelijck uyt, en geeffelt mijnen naem.

Het keert my al den rugh dat my wel eer beminde j

En wie my eertijts fochr, die vlucht gelijck een hinde

,

Een yeder gaet te rugg' die van mijn faecken weet

,

Gelijck een reyfend' man die op een padde treet.

Van vryers, geen gewagh ; maer flcchts een kackelacker

Die ranft my fomtijts aé en maed: mijn droefheyt wacker.

Gefpelen, tot befluyt, ick ben, en blijf, eylaes 1

F.en plante fonder loof, een druyve fonder waes

:

Dies



ISedrogen en onteerde njrtjfïers, i ly

Dies roep ick tot de jeught, O maegden, reyne dieren,

O let op u beroup, en hoe het is te vieren

,

Want raeckt ghy maer eé reys u roem,u bloemtjê quljt,

'Tis al om niet getreurtj ten waft te gener tijt.

l^i, r^ ontumelia eft , tametfi ra-

V^ pta virgo reddita cft.

Engels. ^(^if ^t^^i iii iwmcté^(fc^n<j&.

Ital. Vejfe rijcaldare , è ferVdnjitor-

naia nonfu mai hona.

FraiK. Toifjiours fent Ie mortier aux auh.

Ncdcrl. l?êrIojeit eet

3ticc.t iiijnmcrmtcc.

P.cdire nefcit cum perijtpudior.

thtu. Ego i'Iam pcrijffeputocuipe-

rijt pudor.

Laefa pudicitia depcrit illi fe- L«.

mei.

JDaedben eer

gtjQluoiiDtrteec.

€cnsi ücigacntojafl ntmtnctm«r»

Ncdcrl.

fo mup (ïc a((a^3 ()ÓKn ; t^i wm

Bona confclentia opus propter ^i»/».

Deum, bona forma propter

proximura.

Virgineum Cajeta decus dum laudat alumnx,
Virginitas ubi fit Lydia fcire cupit.

Dum, magè fufpedura ne confulat, illa, veretur»

Ejii^uam nuirix pyxide claudit avem.
Hoc cape, virginitas latet hic ait. arca repentè

Vt ftetit in thalamo fola puella patct.

Vix bene tegmen hiar, volat irrevocabilisales.

Hei mihi ! virginitas dum reperitur abit

:

Hei mihi ! virginitas non eft reparabilis arte,

Nee redit ad dominam virginitatis honos.

TerentimzAdd^h.3. je. 2,

Pejore res loco eflc non poteft quam in hoc in quo nunc fita eft.

Priraiim indotaradt^ turn piceiercaquajfecundaeidoserat

Peiljt, pio virgine dari nuptum non poteft.

Lejer-



128 XLIII.

LeJermentfaiBfur l'autel deplumessen va au vent.

De Vrijfier Jpreeekt

:

H oe dan l foudc ghy my rerlaten

,

Dieghy eertij es hebt bemint ?

Hoe 1 foudc ghy my konnen haten

,

Die tot u foo ben gefint

:

Neen, ick kan het niet geloven

,

lek en kan hec niet veiftaen

,

Dat



Bedrogen en onteerde fvrljfiers, n^
Dat ghy foudc mij n eere roven.

En dan elders minnen gaen.

Hebt ghy my niet meenigh werven ,

Even met een rijp beleyt,

Op u leven, op u fterven,

Vafte liefde toe-gefeyt ?

Hebt ghy my niec trouw gcfworcn,

Hooger als ick feggen kan ?

Heb ick u niet uytverkoren

Even tot mijn echte man ?

Hebt ghy my niet fchrift gegeven

,

Dat ick als u weerde vrou

,

Dat ick al mijn gantfche leven

Aen u zijde flapen fou ?

Godt en wil het niet gehengen

Dat ghy foudt meyn-eedigh zijn

,

Dat ghy my foudt willen brengen

Vande blyfchap in de pijn

:

Maer voor al moet u bewegen
Defe vrucht, u eygen kint

,

Dat heb ick van u gekregen

Doen ghy tot my waert gefint,

Dat heb ick van u ontfangen

,

V ter liefde , befte vrient

,

Doen ghy, met een groot verlangen

,

Van mijn maeghdom waert gedient
5

Doen ghy my eens pleegt te ftellen

By de fchoonfte van het landt

,

Doen ghy my eens pleegt te quellen

Om die eygen minne-pandt j

Siet doch eens fij n geeftigh wefen

,

Siet eens hoe het op u kijckt

,

Siet 1 ghy zijtcr in te lefcn ,

Siet eens hoc het u gclijckc

:

R Wel



1 ^o l^edrogen en onteerde njrijjlers.

Wel dan, mach ick yet verwerven
,

Eert, die ghy eens hebt gemint

,

Anders moet ick hoere ftcrven

,

En u vrucht een hoere-kint.

n)e Vryer antip'Voort.

"y^y^ at fal defe floor beginnen ?

Wat begeert de Hechte duyf J

Kint gaet elders , wildy minnen

,

Ick u trouwen ? wat een ftruyf 1

Heb ick met u liggen mallen

,

Sprack ick fomtijts wonder ftijf

,

Dat en acht ick niet met allen

,

Het en was maer tijdt-verdrijf

;

Woorden die de vryers fprtken

Zijn beleeft en honich-foet

,

Doch ten zijn maer minne-treken

Daermen noy t op achten moet.

Wat de jongraans oyt beloven

Op den antaer van de min

,

Dat is mettei daedt verftoven

,

Als fy hebben haren fin

:

Eeden die de niinnaers fweeren

Midden in het fachte bedt

,

Zijn veel lichter als de veeren

,

Daer en dient niet op-gelet

;

Kint, die vliegen met de winden
Lichter als een lichte pluym,

Daerom zijnfe niet te vinden

,

Want fy fmclten , als het fchuym.

Heeft de penne wat gefchreven

'tHert en heeftet niet gevoelt

,

'tWort van't laken uyt-gewreven

Als men in het bedde woelt.

Mach



Bedrogen en onteerde 'vrijfJers.

Mach ick bidden, houdtetbriefjen
,

Want het u noch dienen kan

,

Gaetj ey gaet toch, ibete Hefjen

Maeckter fuycker-huysjens van

;

*tSiiycker fal te paffe komen
Als ghy 'tkint fijn papjen koockt

,

En het briefjen dient genomen
Als ghy dan een vyertjen ftoockt

j

Die een kint by vrijfters telen

Hebben voor haer moeyte nietj

'Tis een popj' om met te fpelen

,

Voor een die haer maegdom liet
j

'Tis de foete maeght gekhonckcn

Voor haer maegdelicke blom :>

Sy mach vry daer mede proncken

,

Sy mach dragen haren roem

,

Sy mach feggen, t'hacrder eeren

,

Erj vcrtellent alle man

,

Datfe niet en hoeft te leeren

,

Datfe nu het ambacht kan.

Wegh dan Heyl met al u klagen

,

Wegh met al u mallen praet,

Noyt en fal my kint behagen

Daer geen bruyloft voor en gaet.

i?i

Neder! P ^^^" ^'*" fcfttppcrjS / CU tjcloftc»
' -'^ tian ijjpcisi/ cr.3tjii maec toint alpt

De noot ovia* t0.

25jici3cnban Iteöen sijn met boter bc*

fcgclt.

•S)iji"*ö cc'ïcii ctimt'inc filarDfcn

«eii nioecmcu lüct aljj gvillêii aröttti.

Venereum jusjurandum non Lat.

punitur

ld dicunt , & putant venerei nepotes.

fïfmirtr mei: beloften afen Nederl.

3,>i cca Ijemel Uoo^i De Dluafejl,

Dal detto alfatto
j^^j^

Eun grandtratto.

R 2 DU



Prang.

Hoogd.

Lat.

Ncderl.

Franc.

Lac.

1 > 2, Bedrogen en onteerde a)u]fier$.

Du diB AU fdSi c'ejl ungrand

traiól.

ec^nc wort fu((<ii tf» f^cf rnc^r.

Pollicitis dives quilibet efle

poteft.

Nedcrl.

Franc.

Ncderl.

^p mepnöc te toinncn / en fp bcrioo?

Faroles de foirfottt de couftume

Aup legen comme la flume.

— Amans fi quid cupido pro-

mittit amanti

In vento & rapida fcribere

oportet aqua.

<eebt ban bic mint

30 niet alöüJint.

Propos defoir Ie vent emprttj.

Ccn bjpcciS eet

gpiuiatr ten gril/

töanttiööcnileet

JUctjgtf^pfgntDÏf.

Lesferments t^uifefontfur tauteUf r
plumes s'en volent avec Ie vent,

""^^

// eji bien pauvre qui riA que pr».

mettrcj.

n^romettre non è dare

éMaper matticontentare.

.1.

Promettrefans donner

E/lfols reconforter,

9Die( gcfó&cit / ai wetjjii;} <}<ï><n /

0}?acf)t litc mr«n in fwutvtm (<f>fn.

Beaucoup premettre (jr rien tenir

FaiSifoU en efperance tenir.

im.

Fran^

Hoogd-

Fran^.

UPat lêtxm boc£>Öt twt ftDcpöt bt ^.a,,*
felipyel.

^^cacii.

^cggeiun öcen 3ijn ttote,

HoratiM de taiijuramento.

Ridct hoc, inquam, Venus ipfa, rident fimplices nymphar.

T'éull.

Perjuria ridetamantum

luppiter & ventos irrita ferre jubct.

Callimachiu.

luravit, verum vulgo dicunt in amorc
Qu^od jurasauies nonpenetrare Deum

Oyïdhu.

luppiter ex alto perjuria ridetamantum

Et jubet jeolios in frcta ferre nothos.

Een



XLIV.

Een rupfe op een kool

,

Een hoere in een huvs.

ïJ3

,
hy die oyt hebt gefien wanneer de kooien groeyen.

En dat het gul gewas is veerdigh om te bloeyen

,

Wat dan de lupfe doet ontrent het weeligh kruy
t,

Gaet let op haer bedrijf, en treckter leenngh iiyt

:

Waer oyt het vuyl gefpuys maer eens en heeft gekropen

Dacr is het innigh mergh in haeften uyt-gefopen ,

En waer het leelick dier den beek maer in en druckt

Daer is in korter tijdt het leven uyt-geruckt

:

R i
Haf!



1
j 4 Hoeren^ ende ongemack^n njan defehe herkomende.

Haer vroylick groen begint van ftonden aen te quelen

,

Vermits het niet en houdt als flechts de bloote ftelen.

De wafdom is gedaen, de jeught die is te niet

,

Soo dat het yder deert, al die het maer en fiet

;

Hier dient nu, teere jeught^ met finnen overwogen

Wat leer-ftuck over langh hier uyt de Wi)fe togen j

F '
- hoer in eenigh huys die is de rups gehjck

,

Sy .naecktet al beroy t j al waffet eertij ts ri)ck
,

Al watfe maer genaeckt dat is terftont gegeten

,

Daer is van ftonden aen het leven uyt- gebeten

,

Al zijn de renten veel , al is de winfte groot

Hetfmelt noch altemael, het fmelt in haren fchoot.

Schout hoeren, teere jeught, fchcut hoeren, rijpe mannen.

En wilt het vuyl gefpuys uyt uwen huyfe bannen

,

Haer aert en gants bedrijf is met de rupfen een

,

Een hoer in eenigh huys is etter in het been.

FraiKj. O ui tient ftttain^ af»e meine
^^ Kê Cerd iammaü hort de teim

Lat.

Nefera jammais hors de ^eine^

Scribatur porris

Meretrix eft janua mortis.

Gula, ira, invidia, (uperbia , fa-

crilegia, latrocinia, caedes, eo

die natafunt, quo meretrix

ptofefïlonem fecit.

Ch'i ha tinfie in borddloy ha tal-

tro nel hojhitaie,

"^k friv.c ccné boet int fjoer-öupjï fct/

fetöenaniJtrcii int gaji-önpsf.

Spaens. Huefpedahcrtnofk ^ malpara la

bolft. .i.

Franc. Bclie hojlejjè u» malpour U bourfe.

IiaL

Ncderl.

?our eflranger les maflins , ilfaut Fran?.

tuer lachiem,

5©tó Boeren aen BangDt Brtjgt motten „

en Ujojmcn/ en öeiDojt»
-'''' ^" '

l©ee(liitctgcerne bp hcBtebjoutucn/ 5^^ ^^
toant gelijcö upt De felecbcrcn mot* ^
ten homcn/ alfa 6oomt ban Daer bccl

boofeë»

Wit een Bocre trouf/ lö ten frBelm / of Nederi
falDec ccii luojbcn.

;©eBocren 3ijn alis öftbogDtl-Iijm/
toattcr ontrent &oomt lactet ban fijit

beccn,

I cayalli caVano 3 i cani t'trano^ Ital.

è Ie putta/io rivano.

Chï ajtno caccia eputtana mena

Non efee mai dipcna.

Mulicr



Hoerenj ende ongemacken

j ^j
Muller mcllc mollior

Non virgo fed vorago,

Quo nitentior,eo nocentior,

Quae dum fover, fibi favet;

Qux dum ridet, rodir, radir,

Idquelaftanter & latenter.

''^it Doeren lept/ of cfclöb2t)ft/

'STiss ü^ecmt foo I)p in rufic ülijft,

„ , ,
<ecnrupfeopcenli0ol

Nederi. ^j„ fjoetc in een ïjup^.

Lat. Q'Ji nutrit fcortum perditfub-

Üantiam fuara. .i. Tout ce que

rvandefehe berijmende. 1 1 <?•

nourit (^ entnttent la vie.

Inq. Olivier nu traiïé des Femmes.

Subdola: pellicis fuavium, mor- ^^^

fusafpidisfurdae.

^i\\ia flU3 i(ï cin fctvr^fpid^cf. Hoogd.

Les putains vuident la bourje dar-
^^

gent (jr l*Jf^t^ ^^ ratfon.

Wid. in menfa Theophiles opliica de

mulierib. mulcahujufmodi.

JEneoi Syh'tuj Ep'tft. de medel. illtcit. amor.

Quidmeretrix5nifi juventutisexpilatrix, virorum rapina,patrimo-

nij devf^ratrix, honoris pernicies, pabulum diaboli , janua mortis,

interni fupplementum, difcrimen vitce, mors blanda, mei felleum,

dulce venenum, pernicies delicata, malum Ipontaneum ?

Meretrix, fundi calamitas apud Terenr. vocatur. Eun. aÜ:. i.fc.i.

Qiiafi dicat grandinem craffiorem quae calamos comminuat, nam
quod nos capere oportet (aitServius) ha;c intercipit. Certèvix

unquam felc attoUit i(ta feges, quam illa calamitas femel depreffit,

TheocritusinMcflbribus puellam depaftricem alieni patrimonij

Z^'f»/?^»? appellat , qux mefTem deftinatam agricolis intercipere

conluevit. Multo enim minus nocetarmatus mars , quam nuda
Venus. CMatth.TympiuimenfaTheologo-fhil0fophicacap.19. delibidine.

Tourtamourde lafemmepaillarde vienton au morceati dupain. Prov.ó.tó

Meretricem ego item rcor efle mare, id eftjquod das, devorat,nec

unquam abundat &c. Plaut. Truc.

Tlaut. Truc.

Meretrix meum herum miferum fua blanditia intulit in

Pauperiem, privavit bonis, lucc, honoreatqueamicis.

Ovtd.

Solaviro muiier (polijs cxultatademptis,

Sola locat nodesjfola locanda venit.

Vid. tnftgnes verfm AnaxiU apudMart. Belrio Adagialib. facris Vet. tejla-

ment.cap, i^. part. 2.

o tingt



xi6 XLV.

O tinge O bmfcia.

De
longe-
Jingh

fpreeckt

T ck fie wel, weelde-kint, ghy biedt my dcfè kolen

,

Maer onder u gefchenck daer is bedrogh verholen,

lek weet wie dat ghy zijt, en watter van u koomt

,

Dies hebb' ick dubbel recht van u te zijn befchroonnt

;

Taft' ick daer 'tniet en gloeyt,het vuyl kleeft aé mijn hadé.

En grijp ick daer het vonckr, gewis ick fal my branden
j

Dus ben ick in gevaer waer ick de vingers (èt

,

V kool doet als haer vrou^ fy brant, of fy befmet.

NelU



ïtal.

Lat.

Hoeren en jlimme Jïrsk^nnjandejche. 1^7

"^r eüagucru d'amore chifuge, ^^fcz^gagne, quiputamperd.
j.^,,,,^.

Ital.

Sp^icns.

nnce.

Ars Margaretx cfl admirabile

rete,

Attrahit ut vifcus , intcrimit ut

baüUicus.

Corttgiana.che tïflnnge ,

£ Ie braccu alcolL cinge
,

Toco tama è moltofnge j

£ nel fin tahrujjïn ó tmge.

Ca la muger y cl denero

Non te burles companero.

eett ïjocic qmjt tcgaen/ id ücclfiDe* xr^.Uri
Ujoiincii.

^^ ^"

'CtsJ quact ben tiiipbcl ffn öairt fröjift

te gcüf 11/ luant jmn moet öc qiotan*

tte uiDc fjtllf Dalcii.

Tbifieurs s'emtrutjlUnts de la bcmté

de la femmi ejirangcre out ejlére- J^^'"'

prowvez , car Ic parler d'icdle efi

bruflant comme Ie teu.

cMieux vaut la malice de l-hommt

(jiie lafemme hienfaifant , 'voire la f^
*''

femme qui ap^orte honte <^ retro,

che.

loCScdiger,

Morum malorum peftilcntus fpiritus

Sive afflat, aufert ; five ftringit, inficit -

Quare ne te ullis allinet contagjjs

Piuriiusaliquis, tale contubernium

Odiffe propcra ; namque fi mores malos
Non oderimus, non amabimus bonos.

zAndoenuj.

Si renum cupisincolumemfervare lalutera,

Sirenum cantus cffuge, tutus eris.

IProy. 6. 27.

ï^oefotilitpcmantop fiolen gaeii öat fijn boete» liiet tn bfrbjarbfn ^ <!Df fiait

ticmaiit bper tnfi)i;eufaDcrcmbjagfnöatfi)nl;itcti!tctfnbeibeine^ alforjact

l)et Dien/ Die tot ftjuö natjiu© lüijfgaej / üjic ijact aciuaecljt en falmetonfc»

fftjulDigÖbUjbcn.

DrufiHS in IProv. Benfire 2. alpheh. dtdet.

Abftrahe carnem a mullere lepida, nxxqmmz ctmulo^rnnartm.

Amoar



i3« XLVI.
tAmour de puta'm d'efioupe lefm

Keluit beaucoup ^ dure peu.

VT y is eens een woort gefèyt

Dat my ftaegh op 'thertc leyt ,

Hoeren liefd' ü '-uyer <-uan ftroo ,

En dat vind' ick even foo
j

Want die gluy brengt in de fchou

Om dat hy het branden fou

,

Siet voor eerft een fchoone vlam

,

Die fchier acn de folder quam

,

Maer



Hoere?j en defcktdelicke ongelegcmhcde vandefehe ontjidende. i jp

Maer het is terftonc gedacn

Als de fluyfter is gegaen

,

En dat eerfl: foo glimpigh was

Is cerftont maer enckcl as

,

Die een yeder leelijck maeckt

Wie niaer eens daer aen en raeckt.

kk was eens geftreelt, geküft,

Enickfwomin voile luft,

Want men boodc my hooger gunft,

( Al met woorden nae de kunft )

Alfler oyt een echte man
Van fijn wij fgeworden kan.

Maer hoort vorder, foete jeught.

Dit en was maer korte vreughc

,

Want als 'tgelt was uyt-geteerr,

En mijn renten op-gefmeert

,

Quammer ftracx een hart befluyt

,

Want ick moeft ten huyfen uy t

,

En een ander quam te roer

,

Dien ginght juyft als icker voer

;

Daer dwaeld' ick doen achter ftraet

Sonder geit , en Tonder raet

,

En my bleef ter werelt niet

Als een innigh ziel-verdriet

En daer toe een vunftigh lijf,

Voor fijn jaren ftram en ftijf.

Vrienden, wat ick bidden magh
Wort doch wijs uyt mijn beklagh

,

Let niet op de geylc luft

,

Want haer vyer is haeft gebluft

,

Maer denckt om het ongeval

Dat vry langer dueren fal.



1 40 Hoeren en defchadelicke ongelcgenthede van defehe ontflaendt,

Ical.
tiAmor dipHtana y èvindtfiajcho

La matim è hmno , Upra egtu-

fio.

<Êcn ftfjoonc üjou/ en fottc Vuiju

5Dic 3i)n UolBcpmelijrè fcnijn.

Nedcrl.

Cïfoco, donm^ è nj'mo confuma

l'huom ridendo.

Franc . Lejeu^ lafemme ér '^^^friant

,

Font l'hommei>auvre tout en riant.

!-"• Ad amor felice raro felice fine.

itai. QtreT:^ di cane , cortejïe dtpu-

tttne

Inyiit d'hofiï j nonpuofary che

non ti cojli.

Kcdcrl "ï^^" bogelcn/ öomöciV tn bjoutocn/

1000? een geiiUfötc/DupfcmrouUjen.

«Dötlufè ban bjouVucn iö rampinöe
SjeurjS.

ital. T>onna e <^'mo^ hanm ^veninoy

Donna ridente inganna ogni gete.

Nedcrl. 't^yclüa a5?uggeanatcöenbebij(ïtr;

Turcks. Ciufcl auureth hem fcharap tatlu

agudur. .i.

Formofa muiier & vinum , dul-

ciafuntvenena.

Amor di putana e comme il fuogo ital.

della pallia 3 che toflosaccendt

è tofiojijpegne,

T)io mi gmrdi du hofie nuov o,è

deputmifvecchia..

Ccn oiiïïe Doet/ eennieuwe tatert/ Nedcrl.

«©icfiiööen meecató ecnigfj Tüjeect»

Chï dl pagliafuoco fa, ital.

S'empiedifumOjèaltro non ha.

iHómme efl Iefeu,lafemme l'efloupe, Fumj,

Ie diable quifoufk.

©ecle foer&cn goeötnacBttn/en bedien Nederl.

fen goeDc Dagen.

Amour deptaai», d'eftoupe Iefeu Frangi

Reluit beaucoHp ér durepen.

-srijs fc6erber W een boo3 ma»/ alïi bp ^^ '^'•

een üjicnDtlijtfe togf tesun. ' "*•

Andocnia.

Efi: amov in nobls, in lignis ut furit ignis ,

Ignis uril'gnum, noslcvis uritamor;

Ligna (èd In cineres vanefcunt, ignis in auras

;

Nus cmiSj & nofter nil nifi fUmus amor.

Muiier



XLVII. 141

Muiier fine verccundiaAinipas fine lumine.

TT" raeglit vemant wat ick draeg , en wattet is te Teggen ?

i-!üo:c toe, ick neemet aen met woorden uyt te leggé,

Ick g4e doch alu)t rondr, oock daer een ander fwijghr,

En daer ecti (Iccticc duyf befchaemde wangen krijght.

Ick draegh ^jcn aer Jigh tuygh, dat konftigh is gedreven

,

Dat fchüon is op-g:daen, en wonder net gewreven

,

Ick dr?:"gh i:cn noodigh ftuck , dat aen een ruftigh man^

Oock midden inder nacht, ten dienfte wefen kan

:

S
3

Ick



141 Hoeren en dor felver ej^enjchap.

lek draegh een fchoon kleynoot, dac yeder fou behagen

Als fy het befte deel daer mede binnen fagen

,

Maer dat en iflcr niet, en even fonder dat

Soo iflet maer een romp, een hol en ydel vat

:

Maer waerom dus bedeckt ? ick kan wel anders fpreken,

lek hebbe monts genough, ick hebbe wiffe ftreken
j

Ick heb een gladde tongh, wie dattet oock vci veelt,

AVel vrienden, 'rgeen iekdraeghj dat is mijn e) gé beelt.

Ick heb een bly gelaet , ick hebbe roode wangen j

Ick hebbe geeftigh hayr, dat menfchen weet te vangen

,

lek ben in Toeten praet, in vleys, in jeiigdigh bloet,

Al wat een aerdigh dier of is ofwefen moet

;

Ick ben een fchoone vrou , doch aen geen man gebonden,

Ick waer een friflche maeght, en wacr ick niet gefchonden,

Ick ben 5 maer, hola wat : ick ben gelijck ghy fiet

,

Ick bid u (wieghyzijt) en vraegt my verder niet.

Maer déckt ghy niet te min,wat mach haer doch ontbreké?

De fchaemte, lieve vrient, die is van rn. ^-welven.

Dat {choon, dat helder hcht, dieo ib- 'f':kie glans,

De Juyfter vande jeught, de vreughde van de mans.

De fchaemte, lieve vrient, die heb ick ef-ns v^jloren.

En die heefteven my voor eeuvvig'i af-geiwfien

,

Nu ben ick niet met al, wanr tonder eerbaer root

Soo is de fchoonheyt vuyl, loo ü her lt\ tn door.

Flaut. VJam ego illam perifledu-

JLX co j cui quidem perijt pu-
dor.

cicer*. Sine verecundia nil redum ef-

fèpoteft, nihil honeftum.

Cuftos omnium virtutum vere-

cundia. V, • j n JNutnendus clt pucor > qm^w./. ƒ.

Hoogd. Qr^ü fcin fttxim t(ï / t<\ i|ï aucf) fctn i quamdiu in animo duraverit,

(f}x. i aJiquis crit bon.t fpei locus.

Tan-

Vbi ftudium verccundisE ell 5 r^i/. «*«•

cupiditas rationi fèruir.

'Belia 'm o///?.^, defjtro trijïa. itai.

Mulicrcs quas efleverecundas;^^^^^,^

animadvertüt homines, intué- deiuft.

tes viciflim rcvereri volunr.



XLVIII. Mj

Tanquam annulusin naribusSuis.

p y wat een felfaem ding ! wat koom ick hier te merckê i

lek fie een vuyle feugh, ick fie een Jeelijck vereken

,

Ick fie een gortich fwijn met ringen inden muyl

,

Daer mede wroet het beeft oock in het flimfte vuyl

,

Voor waer het edel gout dat is ter quader uren,

Met onrecht, quaet beleyt, ofongefoute kuren.

De feuge toe-gefchickt, en acn het fwijn befteet 3

Een beeft dat enckei dreck en vuyien modder eet
j

Gewis
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Gewis het fchoon juweel dac mochce beter gieren

Den vinger ofhet oir van onfe jonge dieren
,

Ofvan een lieve bruy t, ora met te beter glans

Te dragen inde feeft haer groenen raacgde-krans.

Maer hola, gladde tongh, wat hebdy daer gefproken ?

Wat is u voor een wooit daer iiyt den mont gebroken^

Het vonnis dat ghy geeft, en hier als feker ftelt^

Dat raeckt nriy even felfs^ als tegen roy gevelt
j

lek ben ( als ick het ftuck
,
gelijck het is gelegen

,

Wil met een ftillen geeft wat naerder overwegen

)

Ick ben de vuy Ie feugh^ die inden modder wroer

,

Die in den mishoop woont, en alle grouwel doet •

Ick ben dit leelijck fwijn , dat met de fchoonfte ringen

Is befigh even ftaegh ontrent de viiylfte dingen

,

Ick ben dit onguer beeft dat noch het edel goudc

Noch hellen diamant in acht ofweerden houdt.

lek was een jonge fpruy t, ick quam daer henen treden,

Frifch, geeftigh, aengenaem, en met gefonde leden,

Ick had een wacker oogh, ick had een rooden mont j

Ick hadde niet een lidc dat my niet wel en ftonc

:

Ick was een lieve maeght, van yeder een geprefen

,

Hoewel had ick en vrou en moeder konnen wefen

!

Hoewel had ick gedient ontrent het echte bedt 1

Nu ben ick maer een floor , een flonsj een rechte flet,,

Een grouwel inde ftadt. lek hebbe flimme gaften

De borften mijner jeught oneerlijck laten taften

,

Och had ick diebefteet ontrent een aerdigh kinr,

Soo waer ick heden noch van alle man bemint.

Nu ben ick maer cenipot van alle vuyIe boeven

,

Die my tot aende ziel nu menighmael bedroeven

,

Maer ach! dat heeft et wegh. Eylaes! verloren eer

Die is, die blijfcmen quijt, en dat voor immermeer.

Nti
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Nu Maegdcn hoort een woort, ick moet de jcugt vcrmané

Met druck, met hcrten-lcet, met uyt-geftorte tranen,

Ter eeren van de trou. Och weeft my noy t foo geck

Het gout van uwe jeught te leggen inden drcck.

Forma nil juvat fi mentis dote privaris bonce.

Morum honeftamentis ornes gratiam fiic corporis.

Forma cui modcftamens eft adfita^acceptiffima.

Fraa^. J^ eautéfans bonté, hc vaut rien.

Ital, Say'tez^ ditover huomo

'Xeüez.'^a dimttufUi

E forza dlfuchin
,

Non <-val' pin bagatïn.

Fran c . La force deporte-faix

,

Bupauvre leconfeil,

€t depHtain la beauté

Ontpeu d-utilhê.

Nedeil,
<De luijffjcptbaii ceii boer /

«De fföooitfjcptban een fioer/

€n fac&eö^aaetö bwröt/

«JnjijninetlieelgeArDc.

il'ff (jö 1/ xa^(^ j otg.)/ £;:^)j vSv (TV- G riccx.

90Vrt.,

Quam grata eft forma cui comcs Lat.

eft modefta mens.

Similis eft vcnufta merctricis Lat.

forma frudibus in pra^cipitijs

naris, quos corvi ranrum & id

genus obfcoenx volucres depaf^

cuntur. .i.

5B>cfd)oonDcptl)an een ojtecrlitfe b?ou- Ncdcii.

ineiifcïje id göelijtli frDooiic boom-

ö?urljteu / öie crgöciiis op een Doogïje

rotfecfrc fiecn feltppe göelualTc» 3ijii/

i^ati De toclf&e iiiemant wx en I)eeft a!0

öiaepcn en raüenss / cnbe fooöatiigöe

antere onguerc bogelen.

A dat
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(t£ chat lefcheur bat on la guelc.

T ck vondt left eenen vriendc, die in fijn groene jaren

Met ons was uyt-gereyft, en over zee gevaren

,

Hy fcheen in geenen deel gelijck hy eertijts plach.

Nadien hy bijfter vreemtj en wonder deerlijck fagh

;

Sijn hooft meeft Tonder hayr^ fijn neufe was gefoncken

,

Sijn lippen fonder verf, fijn holle tanden ftoncken

,

Sijn handen blaeuwgepleckt, fijn beenen fonder kuyt.

En dan een leelick vocht quam hen:i ten oogen uy t

;

kk



Bordeel-broeden en hoere-voogdenj en het eynde n,'(indejitlcl^. 1 47

lek ftont een wijl en keeck, eer ick began te fpreken ,

De man^ en fijn gelaet, was my geheel ontleken

;

Wel, feyd' ick op het left, Hoe zijt ghy dus gefchent ?

Heb ick u niet wel eer een ander roan gekent ?

Waer is u wacker lijf, waer is u vroylick leven ?

Waer is u fchoone blos, u rappe jciigc gebleven ?

Waer is u geeftigh oogh , foo hel gelijck een vier ?

Ach van dit al-te-mael en vind' ick niet een fier 1

Hy ftont een langen tijdt met neer-gcüagen hoofde

,

Geprickelt inden geeft, gelijck ick doen geloofde,

Ten leften quammer uyt : Ick bidde, vraeghtet niet

Wie my de jeught benam, ofwaer het is gefchiet

,

Al wat ick lijden moet dat fijn verdiende plagen
,

Een woort ,en dat genoeg, waer toe naeu-keurigh vragen?

De kat die over al den muyl in fteken wik
Wort op het left betrapt, en op den neus geknilt.

Lat. T ntemperansjuventus erfbc-

J- tuni tradit corpus feneduti.

Spaens. Vanfe los amores

T medan los dolores,

Nedcrl. ©?öes8 Dei'sfr/ toiocoD oupl.

•t<i5<i|l-f)upjS ÖAiigt be looytijS acfjtcr

aen.

Ital.

N'cdu!.

sDe bojJ Die c,Kt foo lange ttr jacBt

-^oï Jjp öcr cciiö bci Iic(l fijii Uatïji.

Tanto 'zxt LigAtta al atccio che vi

UictaLitelU'.

Tanto T'a innanz} e dietro la

njohe chc nmam all'accto.

tD 2 tnt-ggc blif jt fo lange om öc üceriS

te 5a. |e ccjiiöljacvuleuiielcjifciijjt.

Voluptatum ufurx morbi. Lac

^tJoepeni5c Batten ftniltmé optétimjs. Nedcii.

25itftgeDontic ferijgen Dac&clige oixl,

Tanto <-üa la gatta al caccïo che icai.

njilafcialacïamoa e ilnajo.

1©!jii en \)2ouUjen bcrfcüjafen tt U)i)fe/

cnDeDicfjoticiifiEiiliangfn Dtcvuo|öen ^yr-'9-^

luiU/ cnünjgijei! motten cnüjojnien
ten loonc / ciiDc Uevöojren/öea anöcccn
totccnmertüelijrË 'cempel.

ij^onfihgarde ei^tiere la 'vigeur de

tonage , ^ »e donftepoint taforce-j J^.

aux ejlrangers.

Sampfonein rigidis fpoliavit
ji„jou>

crinibus uxor, „«,.

Hoc noftra niulta: tempore funt

Dalil^.

T 2 Dum



hS L.

Dum plorat, vorat.

eft doen ick by mijn boeitjen quam

,

En acht op haer gedaente nam

,

Soo vondt ick dacfe treurigh fach

,

En vry al anders alfle plach
;

My docht wel dat haer wat ontbrack

,

Dies waft dat ick dus tot haer fprack.

Wel, lieffte kint, hoc dus ontftelt ?

Wat iflèt dat u finnen quelt ?

kk
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lek fie wel aen 11 droefgelact

Als dat hec u niet wel en gaet.

Sy fweegh daer op een langen tijt

,

Doch maeckte ftaegh een nieu gekrijc

,

En wat ick feyde, wat ick badt

,

Sy maeckte flechts haer oogen nat

,

Soo dat ick gants bekommert ftont j

En feyde met een droeven mont

:

Vriendinne , wat ick bidden magh

,

Ey laet eens afvan dit geklagh •,

En fegh een reys wat datter fchort ?

En waerom dat ghy tranen (lort ?

Op dat u vriendt ten minften yet

Mach doen tot trooft van u verdriet.

Sy greep my daer op inden erm \

E-n feyde met een droefgekerm ,

Eylaes 1 de gront van mijnen driick

Is vry een deerlick ongeluck

,

Want, foo ick gifter treden gingh ^

Verloorick mijnen beften ringhj

Ick mifte van mijn flincker hanc

Een tafel van een diamant

,

Een fteen foo fchoon, foo groot, foo rijck,

'kEn weet niet eenen fijns gelijck
j

En heden noch op defe vloer

Daer brack eylaes 1 dit aerdigh fnoer

,

Soo dat de perels al te mael

Verftroyden lancks de ruyme fael

;

En fchoon ick focht door al het ftof

,

Ick miffer acht ofnegen of,

Al fchoon, en uyter-maten ront

,

Het ftuck dat koft my feven pont

:

Ey fiet 1 doch wat een droeve fpijt

,

Ick gae mijn befte dingen quijt
j

T 3
En
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En fchoon het my al feer verdriet

,

Hoe dat ick fouck. 'ken vinde niet.

Als fy dees klachten hadt gedaen

Soo gingh het huylen weder aen

,

Sy fchreyde tranen wonder groot.

Die vielen ftaegh in haren fchoot.

Ick ftont verftelt in defen rou

,

Onfeker wat ick feggen fou.

Dan, t'wijl ick lett' op haer getier

,

Verneem ick daer een luwelier

,

Die, nae dat hy ons had gegroet,

Verfcheyde kaften open doet

,

En haelteruyteen grooten fchat^

En feyde, joncker, koopt toch wat

,

Want fiet ick brengh hier aen den dagh

Al wat een jufvrou dienen magh

:

Sy ( 'tfcheen ) ontfliep op defe ftem,

En keerd' haer wacker tegen hem
,

En greep voor eerft een diamant

,

Wel vry de fchoonfte diefe vant

,

En feyd', Hier waer ick nu gedient

,

Had ick maer eenen milden vrient

,

Maer eenen die wat koopen wou

,

Dat waere trooft voor mijnen rou •

En daer op gaffe my een foen

,

Dat was gefeyt, ghy moetet doen.

Ick, droevigh om haer treurigh fien

,

Began de kramer geit te bien

,

En eer ick wift hoe dattet gingh

Soo was ick kooper van den ringh
5

Wat meer ? gefellen, tot befluyt

,

Ick fchudde daer mijn beursjen uy t

,

En hier voor had ick anders niet

,

Als dat noch heden mij n verdriet ^

Oock
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Oock foo verftondc ick naderhanc

Dat even d\t geflepe quant

,

Die my verkocht dat moye goet

,

Was van me-jufvrouws naeile bloet

,

Door haer voor feker op gemaeckt

,

En foo daer in het fpel geraeckt

,

In voegen dat my feker docht

Ick had haer eygen ringh gekocht.

Wel aen, voor my ick heb geleert

Terwijl ick met haer heb verkeert

,

Dat juyft wanneer een hoere fchreyt

Sy dan haer flimfte lagen ley t

;

Maer offe krijt^, of datfe lacht:,

Siet dat ghy't beyde niet en acht

;

Want offe lacht, ofdatfe weent

,

'Tis veel-tijts beyde niet gemeent.

1^1

Hoos;'-!. A n ^cl: punten ^incfm /

^iivcn svinfcrt /

®c»}bcr ivcmcn /

%\ï) ^cl• tumx fc^wti /

<5ol ficlj nicmmu U\)x<n.

V>nn laccöenöe frijoutcn/ Enfrijjtpen*

t!ei)oereii

«en Uve niemijiit fitjj üerüocrcn.

"Ni de lachrimai demta, nide

fieros de rufian.

Ni des larmes de putam , uidebra-

vades de rufen.

QB^cn tögö frti rt fmvf;in<5 / fcvvciij a

iMptUij / fliit ivomcn <\ iwcvi'.i'J / '^^

firfï ivi( bitc / \\)<. Iccoiii) thcT ((rin<j /

c^n^ tf>' x\)\x\> ivil IcccuK.

Lat. Vt flcrent oculos erudicre fuos.

Ncdcrl.

Ira!.

Franc.

Engels.

Meretrix duin fufpirat, Iperat j Lat.

D urn plorar, vorat.

Jtlö een Tiont begint te ftiioiren / öe Neder!.

flangc te tnfTcn / een fjoere te fcftiepcn /
D eec|t üjil bijten/ bc itoccöc üJil ficcc»

ïicn/&eDevöcbeD?icgcn»

Engels.

%• ftvjï of övicf.

% ft'cont) of innxukncc.

^^c t^iv(ï of öcccvf.

^ïDjouüjen IjebÏJert tijicDerlciJ tranen : Ncdcrl.

r Heef/
ban "( «iDncïcbuIt/

^ BcDjogI;.

Amata pcllex liberis juftis no- Lat.

ccr.

Comme



(jimme l'oijekt qt/JJe hajle vers ks lacqs.

Waer heenen long-gefel , waerom foo fnel gereden ?

Wat loopt u vluchtig peert met fo geftreckte lede ?

Eyftaeteen weynigftil, enftremt ufnellereys,

lek weet ghy foeckt bejagh ten dienfte van het vleys

;

lek weet dat leker wijf van alle tucht geweken

,

lek weet dat feker wijf, door kiften aengefteken

,

V heeft een plaets genoemt, en even tijdt gefet

Om u door enckel lift te krijgen in het net.

Ghy doet gelijck de vinck die met een groot verlangen

Koomt vallen uyt de lucht om haer te laten vangen

;

Ghy doet gelijck een mees, die geeft haer inden flagh

Soo veyligh alfle kan, foo veerdich alfle magh.

Ey dencktj ó lieve, denckt dat uwe finnen dolen 3

Ghy mi ft den rechten wegh , en treet op heete kolen

;

Ghy fnelt u tottet graf, ick fegget anderwerf,

Ghy fpoet u totte doot, en rent in u bederf;

Hoe lichte kan de meyt den loofen handel klappen
j

Hoe lichte kan de man u opte daet betrappen

;

Hoe hchte kan een vrient ontdecken u bedrijf,

En Teggen aen de man de rancken van het wijf.

Hoe wel kan Godes handt, door veelderhande plagen,

V rucken uy tter tijde en vander aerden jagen

,

Ofmet een lanckfaem vyer , dat inde beenen fit.

Verteeren al u lijf, en meeft het dertel lit.

Hoe lichte kan het wijf, door onverfadigh mallen,

Eens op een ander pol haer oogen laten vallen

;

Hoe lichte kan een boef, betovert van het wijf,

Eens op een ftille nacht u brengen om het lijf.

Maer wat ick Teggen mach, mijn reden is verloren j

Hy fteeckt het moedigh peert noch echter mette 1'poren.

Ach wat is van het vleys ! vermaent het uren langh

,

Het gaet noch evenwel , het gaet fijn oude gangh.

Dit



Over-fpeelders. 1 f^

n)ït S'mne -beeldt is ontleent uyt het 7. capittel 'van defpreuck^nSa^

lomons y alwaer de dvv.ijè jongelingh <-um de liji'tge trouwe o-ver-

redet ende '-vcrlejt zjjnde , haerwertgejeyt te volgen , als een ofTe

ter flacht-bancke,cn als een vogel die té ftricke hem fnellet,

eu en weet niet dattet hem het leVengelt j de lejer dan gelieveJïchjn

pUetJè '-uan een ülate die hier nae-gelaten ts , bj inbeeldinghe njoor te

fielleneenjlagh j daermen in den herjft wede plagh te <-ui?icken 3 aen

een boom hangende^ ende indejèlve een lock^^meejèj mitsgaders een VO'

gel die njan hoven af^lottelijck^fich daer ingeeft 5 ende in het f-uer'

fclnet een jongelingh diefiellijckte üeerde rijdende ^gaet ''vinden eens

Anders man echte vrouwe^ ergens intgroene onder een boomjittende^

die hem tijdt ende plaetjè bejcheyden heeft j en lejè ijoorts tot breeder

uyt-legoinghe '-van defèn het njoorfz,. 7. capittel ^vande bj-Jpreuc^n

Salomons,

Ptov. 9 13. &reqq.

Lafemmefolk eji hayante, elk s^apeda. l'htth de fa maifon peur appelkr ks

.pajJa»Sydifaf7t,ks eaux defrobeésfont doucesé^pain pris en cachette eJiplat.

finty^ il ne cognoit point cjue la font ks trejpajfez^ é" ^«« ceux qu'elk è

convkz font aufinfond dufcpulchre^.

Prov. 24. 30.

Quafi bos dudus ad vidimam, quafi agnus lafciviens & quafi avis

adlaqueum. &c.

Prov. cap. 7. 22.

Comme Ie beufa la tuerie*

Vide Plautum in Afinaria ubi verbis l^nae egregiè hoc <: plicat,

Vid. Mart. delrio part. 1. fol. 162. Adag. facrorum.

V Arhor
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(tArborfecco non deviettt mat verde

(j>fefi donna chifuo tiempo pcrde.

De
oude

Vrijftcr

(prceckc

T ck was een jonge ftam van yder een geprefen
,'

En met een fchoon gewaey tot inde lucht gerefen",'

lek was een rancke fpruy t, een gaef, een keeftigh hout^,

Het groende van de laen ^ het fchoonftc van het wout

;

lek was een bofch alleen, dacr al de vogels quancien.

En ganfche dagen langh haer foete vreugden namen
,'

Dacr



Veroude <^rijfitr. \f^

Daer menigh jongh-gefel j en menigh harder fat

,

Die flechts maer om de lucht van mijne tacken badt

:

Al wattcr geeftrch fongh, dat wou fijn eerfte neften,

Ter eeren mijner jeught, in defe tacken veften

;

Maer ick was doen te trots, en daerom wild' ick niet

,

Nu ftae ick hier alleen, gelijck een eenfaem riet

:

Nu is mijn jeught gegaen, mijn bloeyflel af-gefegen

,

Mijn groen dient maer alleen tot ftroyflel op de wegen,

Al wat noch om my fwiert en is geen jeughdigh blat

,

Maer niet als vuylemofch , of, ick en weet niet wat.

Ick vinde met verdriet, ick vinde datter uylen

En ravens van der nacht in mijne tacken fchuylen
j

Ick vinde met verdriet dat jae de vleder-muys

Maeckt in mijn holle ftam haer ongcluckigh huys

:

Dies roep ick over-luyt tot alle jonge bocmen

Die fris, en luftigh (laen ontrent de veriTche ftroomen

,

En weeft niet al te trots , ö dochters van het wout,

Wat heden jeugdigh is dat wort ten leften out

,

Dat wort, eylacen ! kael, en al de groene tacken

Die komen, fonder loof^die komen neder-facken

,

En fiet wien eens de tijdt haer jeught en groente nam

,

Die blijft dan naderhant die blijft een dorre ftam

:

Gelooftet, fiere jeught, en leertet over-leggen

,

Tis kunft het gunftigh lae in tijts te konnen feggen :

Want die haer kans verkijckt, behout maer enckel fpijt.

Wel aen dan, letter op, en diendt u van den tijt.

Engel?. "LJ (t 4\tf svi( ncf iWtlf) i)CC i\m)
"^ <iS?^t l}CC iVlll flxil 1>UV IV\),

Ncdcrl. ^-^^ li""fï i" tijtö jac fcgaciu

Fi-ftnc. Tclicfiifc qui atrcs mufe.

Be feau ejui ejl fajié Ie molm ne pranc,

moult ^Im.

Out ne trend r^UAr.t il peut

Il n'aura quand ilveut.

Quant !e hie» vient on k dcitpredre.

V z Che



1^6 Veroude ajrMer.

jjal,
Che s'ka il 'vef:to mpopi>ahefi'

gnajaper mVigare.

Spaens. Quado el hierro efta encèdido

En tonces ha de fer batido. .i.

Fran?. I^fi»f ^^^e Iefer tandis qu'il eft

chaud.

tat. Rerum occafiones tarditaté &
ignavia noftra non exfpedant.

-fj^,,„i
59te tijöt Öecft/ en ttjbt laet glpeu

<Jl?aept alö men u ben leptl biet/

<©f naberöant eu feiijgJjje met.

59tc alttjöt bjoegö gïjcnotgö Bomt/
honn Ueeltt)t£i te laet.

T©iE ücrdacpt ftjnocï)teiit toercfi /

Oöefdjcicn is fijn Dact) vuercli.

Si te dieren la vaquilla

Acudc con la foguilla.

Si en te donne la. vachette

,

Accours A-vec U cordelette.

Spaens.

Franij.

Ital. A hen[are non dar dimora

Ferche prefio pajfa l'hora.

Fïaiic. Le tempsfe change enpeu d'heure

Tel rit Ie matin que Ie foirpleure.

ts^Ae 1
JLanöt-feopen cti goet öuVudtjcfe öoen/

IN eaen.
j^jfj-j-^jjijnj allen Dagö met.

Vtendum eft astate , cito pede Lat.

labitur setas
j

Nee bona tam fequitur , quam
bona prima fuit.

"Bifogna pigltar ie venture, quan- Ital.

do Idd'to Ie manda^

KjMarmite qui long temps houltperdFtmq,

fa faveur.

Out neprendquand ilpeut

U n .lura quand ilvent,

^t manc|)cn in grop («iCeu bzac^r,

Apres domage^ chacun eftfage. Fra.nc.

Eventus ftultorum magifter.

Malo acc^pto ftultus lapit.
Lac

Strora. de Gargdtana.

Te juvenes te odére , fenes, defertaque langues j

QucE fuerasprocerum publica curaprius.

OvtdÏHs de Narcijfo.

Multi ilium juvenes, multa petiere puellaf»

Sed fuit in tenera tam dir.i fupcrbia foana ,

NuUi illum juvenes nulla; petiere pucilse.

Idem.

Nee quse preterijt rurfum revocabiturunda,

Nee qua; prceteiijt ell revocanda dies.
€en



Veroudea>njfier. \^7

<em engciiö Ccïjiöbcv fcptJt op öcfe örfcac»tDfPt/

al0 ÖJcv fcolöfjt:

•iïö^o ^t^ rt ^rtU3f1(cr (nu msctur) ijccré ofte / iw( mrti) ^v bcfïött) ^v ii^on ^c

bcffcr/ if ^5 vpoiUjcv cquatt / if rtboiie ^5 / ff;cn uv^'^'^ iv^ofocun' (ijt (0( (mu« |)cr.

^» hoc cum mjlns moribus conveniat; kóïer 'videat.

Wie een dochter heeft ijdn fWtntkh jaev , k^nfe hefleden met haer

betery die der eene heeft njan z$. jaer;, met haers gelijck^^ dieder eene

heeft daer boven, mettegeene diejè eerft '-verpecl^t. Dan de jaren van

dochters ttyt te huWelijc^eny Worden nae de ^z>erfcheydentheyt '"van

depUetJênj lauden, en naturen '-verjcheydentlijcl^ gherekent , als met

njolle leden vvert njerhandelt hy And. Tira<^uell. 1. connubial.

6. num. 36. &fcqq.

Qnod Conftantinus Ofar de uvis fervandis, id forte de puelHs &
virginibus maritandis non itieptè quis dixerit. oportet, inquit,

in vigorc exiftentes uvas rerecare,& neque crudiores,nequc vigo-

icm pi'setergreiTas. lib 4.cap.i4. de Agricul.

^ufon. Eptg. If.

tAdGallam^ puellamjamfenefcentem,

Sprevifti, obrepfirnon intellefta fenedus,

Nee revocare potes, qui periére dies.

Nunc piget, & qucreris quod non aut ifta voluntas

Tune fuitj aut non eft nunc ea forma tibi.

V 3 Cig^^
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Ogmfore alfii ferde l'odore.

^^ Tp n wik , ó jonge maegt, geen finnen immer fettcn

Vrij (ter Noch op hcc vioegh gewas van teere violetten,
fprceckc ^Qch op het purper-root dat uytter aerden groeyc

,

Noch op het aerdigh wit dat aender heyden bloey t

,

De bloemen, weerde kint, en al de fchoone rofen

Die hier in delen hoff, die op de velden blofen
,

Ztjn al van weecke ftof, zijn al van teeren aert

,

Sy gaen, eylaes 1 te niet hoewel men die bewaert

:

Een
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Een mift , een kleyne vorft , een rijp , een kouden regen

,

Het minfte datter ruyft, 'tis al de bloemen tegen

;

lacj foo de klare fon nnaer eens te vinnigh fchijnt

Men fiet, van ftonden aen^ dat hare glans verdwijnt.

Maer neemt dat eenigh menfch het onweer kan beletten,

Met fchutfels over al ontrent het kruyt te fetten

,

Noch wortet evenwel verwonnen van den tijt

,

Al iffet ymant leer, al iflet ymant (pijr.

Siet, vrijfters, altemael, fiet alle jonge vrouwen,

Siet watter op de jeught, offchoonheyt is te bouwen

,

De glans van u geficht, de blos van uwen mont

,

Vergaet, verllenll, verdwijnt, en al in korten ftont.

Yet, ick en weet niet wat, dat kan u jonckheyt quellen

,

Dat kan u foet gelaet in vreemde bochten ftellen
,

Dar kan in korten tiidt verflinden uwe jeught,

Hoe feer ghy even-ftaegh daer acht op nemen meught ^

Wat is van fchoone verf? van alle moye dingen ?

D»; tijdt kan alle vlees en alle fchepfels dwingen
j

Daer is een ftil verderf dat ons in yder lit

,

Dat in het middel-punt van al de werelt fit

,

Dat eet geduerigh in, dat bijt door alle banden

,

Dat knaeght ( men weet niet hoe ) en al met ftage tanden

;

Sluy t vry u belle kleetj des efter niet te min
,

Daer waft een vuy 1 gebroet, daer komen motten in.

V fchoonheyt, jonge maegt , hoe ghy die foeckt te decken.

Verandert evenwel door onverwachte vlecken

,

Bewaertfe foo ghy vA/ilt , ach ! naer een korten tijt

Ghy blijft niet dieje waert ghy waert niet dieje zijt.

Ghy dan, fouckc beter glans, die rijt en oude dagen.

Geen hinder konnen doen , of wegh en konncn dragen

;

Vraeght yemant wat het zy, wei hoort, O foete jeught,

Hei is een reyne ziel, wiens luft is in de dcught.

Ghy
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Bt oude vrourceffreëelst.

hy zijt te trots, o fchoone blom

,

Maer, lieve^fegt ons doch waerom ?

Segh waerom ghy foo hoogen moede

In uwen teeren boefem voedt ?

Ift om u fchoonheyt, aerdigh kint \

Maer die en is maer enckel wint.

Siet defe roos, die ick u toon

,

Die was noch heden wonder fchoon ,

Die was noch heden alfo fris

Gelijck u jeugdigh tuylken is

,

Enfietl in {oo een korten tijt

Is fy haer aerdigh blosjen quijt,

Eylaesl haer glans die is gedaen.

Ach ! fchoonheyt is maer enckel waen.

Gelooftet vry, o weerde maeght,

Hoe feer ghy dees ofdie behaeght

,

Hoe jeugdigh u het wefen ftaec

,

Hoe wacker u gefichte gaet

,

Hoe luftigh uwe ftemme klingt

,

Hoe geeftigh ghy een deuntjen fingt,

Hoe aerdigh u dit hayrtje kruk,

Ghy fult, o lieve kint, ghy fult,

Ghy fult, en al in korten tijt,

Niet zijn gelijck ghy heden zijt,

Ghy fult haeft zijn gelijck een roos

Die op een koude nacht vervroos

,

Ofdie, nae datfe was gcpluckt

,

Met rouwe vingers wort gedruckt

,

Ghy fult haeft wefen mijns gelijck

,

Dat is gefeyt een levendt lijck.

Ghy,
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1

Ghy daerom (lek u toe-vcriaet

Noy t op yet dat foo haefl: vergaet

,

Maer kieft tot u vermaken, kieft

Dat met geen winter afen vrieft

,

Dat met den loop van langen tijt

Dat met geen outheyt afen flijt

;

Betracht een ftil en reyn gemoet,

Dat is een fchoonj en duyrlaem goet.

SenecA.

Anceps forma bonum mortalibus

,

Exigul donum breve temporis

Vtvdox celeri pede laberis !

Non fic vcre novo prata decentia

j£ftatis calidx difpoliat vapor

,

S;£vitlolftitio cum medio dies.

Ov'id. trifi. lib. 3. cap. r.

Ifta decens facies longis vitiabiturannis,

Rugaque in antiquat'rontefenilis erit

:

Injicietque manum form^ damnofafencdus,

Quceftrepitum paiïu non faciente venit;

Cumque aliquis dieet, fuit hcec formofa, dolebis.

Et Ipeculum mcndax efle querere tuum.

Idem de art. 2.

Forma bonum fragile eft, quantumque accedit ad annos

Fit minor, & fpacio caipitur illa fiio.

Necfemper vioIcB, nee Temper liliaflorent.

Et riget amilfis Ipina rehóla rofis.

Horttt,

fugit retro

Levis juventas , & decor, aridd

PcUente lafcivos amores

Canitie, facilcmque fomnum.
Non femper idtm floribus eft honor

Vernis, neque uno luna rubens nitet

Vultu. —
X Left



16l Lichte njergdnck^lick^eyt <-uanjchoonheyt.

T eft was ick i n een groote feeft

,

^ Daer fat ick mee een blijde geeft 3

Want daer was fpijs en dranck bereyt,

En al wat tot genuchte ley t

;

Ick fach daer vrijfters nevens my

,

Ick facher dertich op een ry

,

Al jonck, en fchoon, en fris, en net,

Al wonder <^ierlick op-gefet

,

My docht dat ick dien gantfchen dach

Geen menfchen, maer goddinnen fach
]

En efter des al-niet-te-itiin

Soo kreegh ick daer een droeven {Tn
j

AVant t'wij Ie dees en geene fongh

,

Ofmet de vrijfters omme fprongh

,

Soo cjuam my voor een fwaer gepeys

,

En dat vry meer als eene reys.

Men houdt dat Xerxes, op een dach

,

Als hy fij n grooten leger fach

,

Als hy fijn ruyters over al

Sach draven in het groene dal

,

Stont treurigh midden in het heyr

,

En floegh fijn hooft en oogen neer,

Men fach genoegh aen fijn gebaer

Dat fijn gepeys was wonder fwaer

;

Een van den raedt, een deftigh man,

Die vraegter hem de reden van

,

Die vraegt wat datter is gebeurt

Dat foo een machtigh Prince treurt

,

Daer hy geen man in't leger fiet

Die hem niet lijfen leven biet.

De Koninck fprack, ick fie de macht.

Die niet als mijn bevel en wacht
j

lek fie hier mcnjghd^pptr hele

Sich moedigh tooncn in het velt

,

Ick
I,
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lek Cic hetj en noch evenwel

Soo baertec my een droefgequel

;

Want fegh doch eens, nae hondert jaer

,

Waer falfe zijn dees groote fchaer ?

Eylacs ! verftovenalseen kaf,

Eylaês ! verfchoven in her graf:

Die fey de Vorft, en tot betluy tj

Soo berften hem de tranen uyt.

lek was bedroeft in mijn gemoet

Genoeghlaem op dien eygen voer

,

Want 'tleet dat Xerxes over-viel

Dat perft' oock op mijn droeve ziel

;

lek dacht, Bcfietdefchoonejeught,

Die al de werelt nu verheught

,

Die dus, die alle man verblijt

,

Wat is die van een kleynen tijt 1

Eylaes 1 in min als twintich jaer

Soo fal haer fangh, haer geeftich hayr,

Haer roode mont, haer bly gelaet,

Niet wefen alflet heden ftaec.

Hier met befloot ick defe feeft

,

En fiet ! dit blijft my inden geeft

,

Dit maeckt my droefen ongefint

,

Waer ick een bly gefelfchap vindt.

En fiet ! 'ken weet ons geenen raet

Voor dit foo al gemeencn quaet

,

Als datmen met fijn gantfche kracht

Nae beter glans en fehoonheyt tracht,

Naer {choonhcy t die noyt leelick wert.

Dat is gefey tj een fuyver hert

,

Een woon-plaets van de waere deught
j

laeght defe nae, ó reyne jeught.
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llOO'J "T) ^^ ^"^ ^^^^'^^ ^^^^^"^ '^ ^'^'^^

tv>ir^t fo rumpfft jtc (tc(;.

Fr.>iu;. Ce qiti eft meur^pA^e.A lapouriture.

Il riy afi helle (au

Que Ie temps bien fo/l nejface.

Le temps [e change en peu ctheure

Tel rit le matin qui lefoirpleure.

Iln'y aji belle rofe qui ne devient

grate-cul.

Ital. ISIon fu mat f beüd Jcarpa , che

non dmntajfe ma bruttacïa-

yatta.

Njü è fibuon cavallo che non di- lui.

yenti ma, ro-z'za.

Ogni coja d fuo fin ^olu.

Ogvi cop. mond tiemp' inter^

rttmpe.

<t)fÖ00ll l'OOt / Öaefï öOOt» Ncdcd.

tDe itetfïc fröoeii Ut toojt ten flof»

jSieinant en ^ttft gem fter te roemen/

2tl flact ftin fjof tooi ftöoone bloemen/

lDanti)tc!.U)t[öop eenËouDenatOt

^ooUiectetaltentet gebjacgt.

l^etüellcftcniöiutjö/ get toeet \am*
neet öci nmpelen moet.

Bernarh. "^auhufjuj.

Vitrea gemmula, fluxaque buUiila, candida forma eft,

Nix, rofa, ros, ventus, fumus, &aura, nihil.

— Feftinat enim decurrere velox

Flofculus, anguftae miferjeque brevilTimavitse

Portio—
Camer. Smbl. 68, cent. i,

€xigui donum breve temporis.

Afpicequann fubito marcet quod floruitantc

Afpice quam Tubito quod fletit ante, cadar.

Heil mihi quam fallax & breve forma bonum..

Sdufl, Jugmt.

Pra»clara facies, magncc divitin?, ad hoc vis corporis , & alia hujus-

modi omma brevi dUabuntur.

Vnum
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Vnum nobis certiffimum : Poft gcncrationem corruptie.

En ! fragile eft quodcunque fumus.

Vnde fuperbit homo, cujus conceptio culpa,

Nafci poena, labor vita, nccelTe mori ?

Eft forma morbi ac temporis ludibriunj.

Florcm decoris fingulicarpunt dies.

Formce decus vix vcrnuli inftar flofculi cft.

Formofus eft, exfpeflet paulum ? & non erit.

Quid his fiipcrbis febri quce levi occidunt?

Ronfard.

'IB'ien fol efl qm p fie en
fi

belle jeunefe ,

^iji toji Je derobbe y S ji tofi nous deUtJfe-

La rojê a la parfin devint un gratecu 3

St tout avec Ie temps par Ie temps eH <-oaincu,

Syrach. 7. 37.

^jjoy que tu dies ou que titfaces qudtefowviene de tafin^^ tu 7i&

pecheras point

.

Syrach. 10. 13.

T>'ou <-ui€nt que la terre ftj la poudre s'enorguedltt? '^êu que quand

lhoT?ime meurt d deVient l'heritage des fcrpents , des bejles , i^

des rvers.

Gravi/Ttmè apudsophoclem Oedipui co»ch»afur

:

O cari'Tïme fili AEgei , folas Deus immortalis eft , & nunquam fe

nefcir,a!ije veró rcsomnes (iiam habent lèncftam. nam & terra

paulatiiufir intïimio!,& corpora humanafoimam&viresamit-
tunt. rid. E/chter. asiom. hift, 1 4.

X ? Ovid.
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Oyid. 2. Art.

Formabonum fragile efl:, quantumque acceditad annos

Fit minor, &fpado carpituripfa fuo.

Nee (emper violiï, nee Temper liiia florent.

Et riget amifla fpina relida rofa.

Et tibi jam venicnt cani, formofe, capilli

,

lam venicnt rugx, qux tibi corpus arent.

idem de éMedicamme ftcïei.

Et placidus rugis vultus aratus erit.

Tempus erit, quo vos ipeculum vidifTe pigebit.

Et veniet rugis altera caufa doler.

TetronittJ.

Quod folum formsE decus eft, cecidere capilli,

Vernantefque comas triftis abegit hyems.

Nunc umbra nudata fua, jam tempora moerent,

Areaque artritis ridct adufta pilis.

O fallax natura Deüm, quae prima dedifti

AEtatis noftrsE gaudia, prima rapis.

Seneu Hipp.

Anceps forma bonum mortalibus,

Exigui donum breve temporis

,

Vt velox celeri pede laberis,

Non fic prata vere novo decentia

AEftatis calidsB difpoliat vapor

,

Sfvitfolftitio cum medius dies

,

Et nodem brevibus prxcipitat rotis :

Languelcunt folia liiia pallido

,

Et gratce capiti dcficiunt rofe.

Vt fulgor teneris qui radiat genis

Moracnto rapitur, nullaque non dies

Formo/*
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Formofi (poliimi corporisabftulit.

Rescft forma fugax.

ld<im Herc. Oed.

Vt alta filvas forma vernantes alit

,

Quas nemore nudo primus invcftit tcpor ;

At cum folutos extulit Boreas Notos,

Et fev^a totas bruma decuflit comas,

Deformefolijsadfpicis truncis nemus:

Sic noftra longum forma pcrciirrens iter

,

D cperdit aliquid femper^ & fulget minus,

Malisque minus eft : quidquid in nobis fuit

Olim petitum cecidit , «Sc partus labat

,

Matcrque multum rapuit ex illo mihi,

AEtas citato fènior eripuit gradu.

NemeJiatL €c. 4.

Non hoc femper eris, perdunt & gramina flores,

Perditfpina rofas, nee femper lilia candent,

Nee longum tenet uva comas, nee populus umbras.

Donum forma breve eft, nee iè tibi commodat omnis.

Propert. 2. 28.

Nee forma ceternum, aut cuiquam eft fortuna perennis.

Cundis ex qualitatibus
,
qux mortali cum corpore fugiunt,

nullavclociorquam forma , qux mox utamoenum flofculum

oftcnderit, ipfos inter oculos mirantium , atque laudantium eva-

ncfcit: brcvishunc pruinaperufterit, levis huncaura dccuftèrit,

fubito vel inimicoe manus ungue decerpitur, vel ptjetereuntis

nio'bicalcedcprimitur. DeniquegloriarCj &exulta, ut liber,

venii eccc magnis pafsibus
,
qu^tc vclo tcnui latentem detegat

quanri fit forma vivi hommis mors oÜendit, nee mors fbla, led

fenedus, 8<. paucouim (pacium annorum , imo vel umus lu-

cis repencina febacula.

Poftremo
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Poftremo,ut nihil externum incidar, perfcfeftando dumndoquc
confumitur, & in nihilum redit, neque tantum gaudij veniens tu-

lit, quantum fugiensfertdoloris: Haec (nifallor) expettus erat

aliquando formofus ille romanus princeps Domitianus , qui

amico Icribens,(cias, inquit, nee gratius quicquam decorejnecbre-

vius, quamviSjCtiamfi durabile perpctuumq; naturce donum eiref,

non intelligo,quid tantopere expetendum habeat ifte non folidus

necinipfbhominenifi fuperficie tenusfulgens decor, multaquc

foedacontegens, & horrenda,leviflimcBquc cutis obientu/enfibus

blandiens, & illudens. '^^cris igitur ac manfuris bonis deledari

convenitj nonfalfis, atque labentibus.

lA conclujionfoit la mefme des Preverbes de Salomon . ca^. ^i, 30.

Lagrace trompe , (^ la beauté s'ejvanouit j maü lafemme qui craint

l'Eternel j cefeu celle qui Jèra loueé.

f f f f f f f
Sf f f f
fff



A E N D E I

SPREVCK-LIEVENDE-LESERS.

MYis ("weerde Landts-lieden) door het ver-

handelen van hetvoorigh-werck te binnen

ghekomen , datmen fpreucken en fpreeck-woor-

den wel in beter gheftalte.en tot meerder vrucht

van den lefer te voorfchijn fbude konnen doen

komen , als wel voor defen is ghefchiet , indien

men flechts wat meer tijdts en op-merckinghe

daer ontrent ghefint ware te hefteden ; want in

plaetfe dat eenige (dievoor defen met dingen van

dufdanige ftoffe befich zijn geweeftjharefpreuc-

ken cnde fpreeck woorden op'r papier hebben

gebracht,evengelijckdefelvehenvoorquamen,

dat isfonder eenigh onderfcheyt^ ordre ofte tTa-

men-voegingedaerin tegebruyckenjSoheb ick

geoordeelt dacmen uyt verfcheyde fpreucken en

ipreeck-woorden te famen ghevoeght , wel een

gedueri^e ende vervolgende reden op verfchey-

de gheiegentheden paüendeXoude konnen uyt -

brengen ; niet anders dan ghelijck de tapijt-werc-

kers uyt veelderhande koleuren vafajet ofte fijde

eerfteen beek ^en uytde tTamen-voeginghe van

verfcheyde beelden eengheheel ftuck tapijts ge-

woon zijn temaken. Dithebbeick by maniere

van preuve eens goet-gevonden in't werck te ftel-

lenjfonderlinge in de by-voegfelé van dit werck,

a ten



2 oAen deffreuch^liel^ende Lefers .

ten eyndeonfèlefèrs des te beter het ghebruyck

van foodanige fpreucken hier uyt foude mogen
op-nemen : indien dit ons proefftuckfoo volko-

men nietenisalshetmiflchien door meerder tijt-

beftedinge wel hadde konnen wefcn j mijn exem-

pel ( foo niec mijn werckj fal yemant andersghe-
negentheyt en ghelegentheytmogen geven,om
yet fulcx beter en behendeÜcker te doen , als hier

is gefchiet. Ghy onder-tufTchen Cgunftige vrien-

denJ ontfangtende gebruy61: defen onièn arbeyt

ter tij t en wijle toe dat u yemant anders yet beter

van defe doffe terhandt fal hebben gedaen. Wy
volgen in dit;, ( als mede in voorgaende werckenj
d'ordre ende loop van 'smenfchen leven , begin-

nende hier mette kintsheyt QndQ d'onder-wijfin-

ge van de felve , om te eyndigêmet dé ouderdom
en heteynde van dien namentlick de doot. Meer
niet, voor defen tijdt , Lefer, als alleen dit.

l^FiIje voordeelt

LeeJlmetoQïdeeL

Kinder-



Kinder-op-voedinghe

.

Aett'gevvefen

door

SIN-SPREVCKENenSPREECK- WO ORDEN.
T€B beginne met een ^taltaenjs fpjcerS-

Haver cura deputti

Non e mefikr de tntti

.

Mnbecen toel op te boeben/ en 10 bp totife

üeben nopt booï fiiniDer-lucrtB gc-arDt o8c^
lijee|l:bcle iionncn üinöcrcn telen/ cii ter Uje='

relt b;icngen ; toepnigc Dcfclbe luel optrerfié

en 'tijS nori)taii0 fjici- epgé üjcrrö. «Ên öacr-

om l^eeft eenbJüstman op befe oelegentf^ept

UjcI Bcfcpt

;

Ei ejui non docuit,non i/li,qui non didicit^

teccatum imj^ut andum . Plut

.

Indien de jonckheyt niet en deugt

,

En geeft de fchult niet aen de jeugt

,

D e vader felfs verdient de ftraf

Die haer geen beter les en gaf.

1©cegtbtccgp bie oubccö 3ijt)en geeft aen

befen Blep tt goebegeflalte/tecbigl bte koeet

IJS;

Vt argilla , ita juventus .

Een kim is als een wit papier

,

Dus let op dit onnoofel dier

;

Want fo daer yemat quaet in prent

Soo is dat edel wit gefchent

.

b'fïtaliaenfepttdel:

Nutritura apaja natura

.

Gelooft het , dat in teere finnen

d'Op-vocding kan den aert verwin-

nen.

«©ebactlecctfultjc.

Gewent een winde tot den pot

Een iagt hót wort een keucken-fot

.

«©aet en lö baerom geen beter gront-fTtttfi

in bit toerc teleggé afe Det 26cabifcD fpjccc

Ujoo^tonjïaenUigfi:

Initiumfdpientiit timor Lei',

( inter Arabica adagia ponic Erpeiiius,

)

God vreefèn is een goet begin ,

De gront der wijsheyt fchuylter in.

^ijnbe fjet fclbe obcc een ïtomenbc met bc

fpjeutfec ^alomon0.#?ob. 9.10.
%aet baerom bit een eerfle (leen luefenbau

onü geboub)

;

LeertjOuders,u kinders, en , voegh-

denjU weefèn

Voor al den grootcnSchepper vree-

fèn .

ï©ant

In Godes wegen
Is Godes fègen.

q^e fafie fpjeecS fclfjS ; 't(©nBrupt toa|ï fort;

bcrfflepen/ï?etrïuactlecrtfiff)felfaen/cnmc

Öoeft nopt lupfcn iti pelfente fcttcn / maer al

Ujat DeugïJt genaemt luert öeeft niocptcn in/

en moet ben menfrbe aüs in geflamtüjojöe/

en nocö iffet «Juatt gfjctiotglj batter petban

belllÖft/iDifFiciha(]u3E pukhra,
; en 'ttö IIOO*

big bit altgbelic& te beginnen/ luilmé goet*

Vuecclima&en.

Vrientzijtghywijs,

Buygt jeughdigh rijs

,

Wantd'oudeftam
Isaltcftram,

gntegenbeelbanbieti

De daetdie kan ons dit betuygen

Een ouden boó is quaet te buygen
A ij

<{£tl



<e» cbcn bit felbc Bonnen onjs öc betften

lecrcn

:

Een jong hódckc ka lecre fpringen

,

Een jong vogelke kan leeren fingen.

Een jonge papegay leert menfchen
praet

,

Maer als men oudt is komt leetcn te

lact.

"üDt mibödcn toaet booj bc joncBfjfpttot

Iccrtn totrUif tilt boert / jnr ttoce : 'üEutfjtige

en ©ccoflollige , luel acn ban/gïjp «JPuberis/

Die wel doet, loont.

Geen quaetverfchoont;

Staeten Gefin

Ikftaei hier in

.

''3C$ijn tjocpnigfi tooojbcn/ntaer ban grcof

bebenfben/enboo^Deltcti tu't geb^upiB. j§u
berber^

De flimftc moeder diemen vint

DicwcnRnochaleen eerbaet kinr.

«©möanöefulrRecnanberctoifiaerbooj
«emciitc ïidycn fo iö fc letten bat ouctefoiste

foet Doerigi)fptü.ï ouDcrsOicc öanffüfcl)^^

beliffeisf.

tJl-fere trop pitenfi

FaiclfifU ttigneufe

.

Wie Twijnen wil ftrcelen , en met
kindcrs mallen

Diedoetfebey indemodder vallen,

<Q.\\m öaerom vijel gefept :

Wie aen fijn kint of knecht willuft

en vreughdefien
j

Die moet noy t voUegunftaen d'ecn

en d'anderbien .

©oojöet tegenbcel feptbc ifranfinan.

Qui bieij aiwe, hicn chaftie .

Die wel bemint

KaÜijtiynkint.

Kjnder- of' voedinge

.

<]?nbe bc reben baec ban i0 in een turrp

fpjecch-üjcojt upt-gebjucht

:

ffep afa da luc dejaramafreck olurujie. ,{.

Het is van ouden tij t bevonden

Van fachtc meefters vuyle wonden.

Hecrt 0116 niet betbareiitfiept bagelirygoe

fcfjabeitc Oer mocDcciS iioctel liefcie ijï aen be
lunberen/

Beteriores omnesfumus letetia, Terenf

,

Een aep,uyt al te grooten min

,

Die perft haer jonck de lenden in

.

-3" ris bevf norD «neer feggen

;

F{6tarentesiidi, atnhus Amor nmttts ne

amarmtcaujutxftuit. Plaut.

7- fT,o.r.ri I f'^' hetfr wel gcdaen

1 > <i h.jc £ uy t itcven is ontftaen

.

f>orJïan isr ^fja i fcer.frit mtfftljifn pe«

mniit. i:e,f.aefeimet c(ii teoojt : eeniiccc

boom je'tiaaigtbier üaii gefnofpi; en ge-iist

te toerccii/ iiVt bailte (lebjaflTen / en b|ci!gf)t

geen antere als lujange b^uK^,tcn boo^t / bic

acn be planters behelcalai boélus^zgea/ enbc

b'oogen loopen.

Non refiflitojfinjis , cui Kihilu»e>Hanega-

tumejl , cuiUchrimasfemperfo/ilicitamA-

ttrabflcrfit. 6 en.
•CnDc bacrom feggMtB

'Tis wel (nae mijn begrijp) in ouden
tijt gefeyt ;

'Tis beter dat het kint , als dat de
moeder fchreyt.

Kj^iieux 'vant un dolent
, ^ue deux

,

;ètelt ban ba|l/bat

Tucht baert vrucht

.

13cle/ btcDaer ouöcrifi niet enfjebbcntuil*

len!)oo?en/ 5'on nainacl.ö göcDtoongcn glje*

bueefl nacr i}tt iialf^bel te lupftcré/ enbe baet

oot&



oocTi ban incöcr fpannifili baUcntje/ bjcticcn

Öctn fciücii in nocl) grootcc ongelcgciuucpt.

Wie op geen ouders ract en paft

Die ftelt Zijn gangen nae debaft.

<6f)p baerom oubcrö/oni tefc cnöcanbtt

onacmacïïcn te fcfjouüjcn / Mtt^ttt nopt De

/öTucOt/mflcr tooo? aliiietopüpfonöete gele='

gentljcöcti/ envoojccr(l.

Straft vry wel hart u weerde kint

Indien ghy dar op leugens vint

;

En (oo ghy eenigh dingh vermcugt,

Leert waerheytfprckenaendejeugt.

'STtn t\uceöcn /

Licht korfclzijnjenlichtteprócken,

Zyn indcjonckhcyr quadc voncken;

Ghy, dichetmukindcrsfiet,

SocCt ghy haer voordi.eljlijtet' niet.

'«JTenberöün/

Een kint geneygt tot fnoepernyen

,

En rtaet een vader niet te lyen ;

Dat is u nut , en hen gefont

;

V Vant als de luft daer toe gewent

Soo is een aerdigh kint gefchent,

Wtl atn öan / söp otiöerjs / enboegöDt» /

Gewent (bo veel ghy immer kondt,
Tot flechten koft een kinders-mont,

Want als de fpijs is door de keel

Dan iffet doch al even veel.

'STtii bierbenim gemeen f

j

Straft kintfche feylenaen ukint,

Eer ghy dacr mans- gebreken vint

.

tyinder - op - voedingc

<en om futtr bequamcltc6 te boett/foo gc^

beiictït bat bc Uafiliftuö biciit öcrtrcbcn ter*

Uiglcii bie nori) in't tp 10/ bc ntpfcn tcrtoijlé

fpuotl) til Deyopjjeii (icecfecii tiiDc bc gebic^

6en bei jonttjept tecisgleii bie ui ^aec cer|te

.

5
bcgtiifeleii ^tjn / anberö / tuacc ht fiaii^je fjet

Öooftinhrngf)t/bciciftrr1gtrclirf)ti(Ktlnftn:

Uan ecnlilcpnboiirbjen/ Datinciuerflinct

tn bathte of en arl)tc / luant iiacmaclö üjel

ceii gcfjecle l)up(iiigc.3!rft fcggc ban/met DC
buptö-man / en (act öcn biijiticl iiont in bec

ficrcbcnliojncn/anbersi fal ÖP iiföt ceiijsopté

autacc gecaticn

.

Maer men moet de kintfche jaren

Boven reden niet befwarcn

.

tOaiit

longe kinders moeten fpelen

Ofvan pijn en ficcktc quelen

5In be fitlrfic moet gfltöci'. incrbc 't öatTja*

re jaren nicDc üjcnjcn ' en te acnftcnc ban De

gene btcuozbcv Gcgaé.vin/tnost gtDaéluo?'
ben nagcicgcnrfjepi. uan ?)arr acvt 'tccpacrt

gactmet ccn üjooit/ tanber iiieteérijö|c/en

^et berbc moe;, fonitiii^i een fyoo^ t)ebben

.

fjoc Mfrium efl con^uefaccrcfll'mmfux

fSot rtdejacere/^ödiem metn. Terent.

Een ecrbaer kint is aen te jagen

Door eer-fuchtjUict door harde fla-

gcn.

€n fulcr bjonö' icfe be oubcrö ten fjoogfïc

bcbolcn Ijcbbcn. gin allen gcballcalfftrtiicfjt

te OffTencii lö /foö moet fnlri* niet anberiö aiö

tuet ccn bcfebigt cü |lil gcmoct gcbacn taioj*

Zijt ghy goets moets,

Ghy doet war goets.

«en baerom / toic ggp 3tjt /

Vcrmaent u vrientmetftiile moede,

En ftraft u kint met koelen bloede

;

\\'at doet gy dit met gramme fucht

Soo dient ghy fclfstezijn getucht.

5&C maniere Uan fïrnffen Fieeft mebebjp
Öacr beft{)ept : fomnngc ftacn fjaer Innöevp/

of IccrUngcn /op tljooft / bo^ft of aenfirht /

UJacifematc bcfnabenhojuien / üobupten
oen



6 IQncler - op - voedinge .

Den regel. ® c ^jjaenjaett fept toel

;

llnino e ilmulo

In culo

.

Wie kint ofmuyien ftraffen willen

,

Die flaetfe niet als op de billen .

®aer iiö«rf)tiö be toooii-plactfe baiibe»

fcöepben lurftt / toacc iittt foo licïjt fjtnötr ïe

tojtcfcntjs/alö luelm anDeic Icöen. 'STot be»

fluptbanüattbefen/

In gramfchap niemant oyt kaftijt

,

En loont niet als ghy blijde zijt

;

V Vant als de geeft niet ftil en ftaet

Gefchietet beyde fonder maet

.

beren te mabfn / ciibeomeeiicfafeeöetecnc

Uiutte flacn/enöet anbcrtc buJTcn/ feaii met
alsnabeclDof, <ir-ennctltfher blettwaeclitc

3ofcp[) Öattg onber f«n ü^ocbercn. <Ceii oii'

gclötft ontöacl tnüaii mctnljsfffitclcoogcn

toerluec&eii oiibtr foo gcUjcffen inaegöfröap:
'Cis itatuerhcfieröier in gelpcsfjept te Ijau'

ben»

F^tusfuos non difiinguntfer<e ,^ aves

(x xqufi^artimtur cibos . Sen.

tDebcefïencnniaïieiigcenonberfföepton»

bet ïjaer jongcn/cn bc Uogclen bocbf bt felbe

in gelpcüe ntatc. 25ebcnc}it Dit/en al bo^bcr.

'SEüjeerotfen baec bcfc tccrc fcfiepcn binnacl
tfgetie (ïooten/en Inpitrbtl (lacn om ftfjip-'

fajcurftete UjbcAijn inijnö oo^ibeelö) Hebig*
ftcpt en <©uact-c{)cfelftf)ap en 5ijn baerom
uepbetenfioogöfren te tnijbcn. l^oojecrfl
ban / aengacnbe be Scbigfjcpt;

Intendas animujiudtj's ,
é" rebus honeflis

Iftvidi^, veUmore vigiltorquebere

.

Horat

.

Wie in fyn lant geen kooren faeyt

,

'Tis feker dat hy diftels maeyt

€n gier banSomt get bat

Otium Famis eji mater

,

Et Furtifrater

.

Ledigheyt is hongers moeder

,

En van dievcry een broeder.

il0^0 epadre di tutti i victj,

<©nö oubt feggcn iö nietbjccmt/ al lupttt

Irat ftfj^tcj^elgtb

:

Een ledig menfch is duyvels oorkuf
fèn.

<En baerom iflTct booj be jnigfjt / enbc alle

mcnftben bc(l tn eerltcfec fafeen gj^ebuerigé»'

IgcUbcfuïjteiö» / om geen rujl-plaetfctc

tocrbtn boo^oo onflueren naf!)t-bogd.3iii
tegenbeel ban befen/iis booj allefafeen blijten
neerfiifljept beioncljept in te frïjerpé, toat/
geltjrft b oubcn totl fcpben / (©obberboopt
allesi omarbept/ batijs be p^tJPt bteop goebe
bingen gcfeti0.

Nul bienfans peine,

Wp fullé ban inet^atomon obet bit leer*

(lufb be ioncfaöept toijfen tot be mier/en o«n
befe bermaninge bp befelbe ban bcjS te beter
gctoitötete boen toefen / fullen top ïjier een
göebcnrft-teeciten / in-boegen / met befe bp-
fpieucfie:

Maeckt dat geen jonckheyt ledigh ^
Col/ige.mnonmi tempore meftserit.

gaetj

Wat niet te doen lecrtcnckd quaet.

^DebaetfpjcecBtfelfö:

Vergadertgraen in uwe fcheuren

,

D e Oeghften fal niet eeuwigh due-
ren.

Vade



Vade ad formicam ; piger

,

D<e twtbt 6hppe bte te mülieti ftutt i \ü

quact gefdfcöap/m« afmaningeöan't
fdbc / toact mcöe De ttoce üJöfïe ciiöt <6otii«

faltgjlefeomngeii/te UJcten/ <©abiö/tn §>Vi>

lomon / bepöe öaer fcö^iften öcgonnen ötb^

ben/om te tooné Öoe «rootcn af-6cet fp Daec

ban Ujarcnöebbenöe/l^fal. M,|5lob, »,io»

'^ijsmetbjeemt.

By eenkrepelleertmen hincken

,

By den vuylen leertmen ftincken

,

longe lieden , wie ghy z.ijt

,

Quaet gefellchap dient gemijt

.

dStitDgDetj^/

By wolven en uylen

Daerleertmenhuylcn

.

Van het pcck

Blijft een vleck.

55erbarentBept ftfjcecfit felbe

:

Die met honden gaet te bedt

D eelt van hare vloyen met

.

Qui



8 Kjnder - cp - voedinge

Out fe coticht Avec lts chtens ,fe leve avec

lespHces

.

''^5,0 öaerom nat öe 6un(ï gcfPJoBfn

:

Sumuntur a converfantibns mores .

ücn.

Segt my met wien dat ghy verkeert

Sooheb kkuwenaertgeleert.

ÏJft quaett'ö gaiifrft tojurFjtöacr : ten fiecBt

feaiibtcJimacIljecIoÖEfonöctnfttriucnbjen*

gen ; itiiicr bccl gtfoiiDeii en fullcn nopt booj
f),iccscrclfcl)ap eenteniöcuficfften luflifl en

fiiiS tnalicn

;

Een kleyn getal van rotte peeren

Dat kan aen duylcntgave deeren

.

jDacrbobtn alle faütn iö ftct cjcempcl üaii

tt otiDcro üan grootc hratOt/tc acr.fieiic üan
tjc joncüijept/fao ten gocöe/ató itn quaDe/en

öaeram

.

Ntme errat mi^bi

.

Sen

.

Al ghy die-jonge kinders voedt

,

Let watje feght,en watje doet ,•

Want wat het zy^en hoe het gae

Defonedoet den vader nac.

De dochter gaet haei moeders gag,

En dat haer ganfche leven langh .

•Jn een pijpcrö fjupsl ( fcpt bc fyaencjaci-t

IcrrJ een pöec Hupten.

EnU caftdelalbogtiero,tedosjorf alho-

guercs.

K^U maijon dufiutttir , tousfontjou-

ucrs dcsflujics.

jIQaer niet fiet boen alleen/maer oor& pbec
üjoojtbuptentucDtflaenbc / ijSDiccganfcö
fcDabeltctt

.

Laet geen kint vuyle reden hooren

,

Want kleyne potten hebben ooren.

lE>at aengact be Ucrinae felfiö/baer toe feQl)

icEi alleenlicEi

.

Eapueris ciefcendaf(int,(]mbHs virijint

ufuri. Plutarch.

Dat een yder dat beft leert als hy eê
kintis,

Dat hem beft fal te pafte komen als

hy een man is

.

<Cn Cfal fdjoon De eer }ic becnnfffcn tn Jjct

Iccren niet icii be(ïé Uaojt en \iüillcn/Dc mocJ
iö bacrom riietljttlcjcntr gcüen/

Nuflus idem efl diuttirnus
, c^ fr^cox

frttiias

.

Hen kint voorftandig voor de jaren

,

Dat (ictraen dickwils qualitk varen.

<&n& fpjeccfj-tooon fept/©^egO Öe"Gfï/
fajoeoDflupi. «i^niJOjDtv.

Vroegh rijp,vroegh rot
j

Vroeg h wijs^vroegh fot

.

%tü btfltjpte ban D«cr/en fcggc

.

Niet dat foo wel bedijt

Als rijpte rechter tijt.

L^ature, noneito.

JON-



lONGELINCK.
'Tfamen-fprake tulTchen

w
PhiUmon.

«BI Pudens ' üjot beranDeringö

10 bit i tt&btnt)etttiu een jongen

lingD / baertrbuonlanrir metal0
timx. en liet i te recgtefeptinen.

Groene kerfèn worden root,

Kleynekinders worden groot.

Pudens.

gifltajontict^

Adxirile rohur^erfucritiam itur.

De boom daergy nu vrucht afleeft.

Dat is wel eer een rijs geweeft.

phiUmon,

5!®aet 8oc trusJ gefeleet /aI0 ofgöp tot cepfen

UeeröigöfloHt^

3!t6 mtpne bat fiet boo?mp langf) göenoegD
onbec Den rootU batimtjng mocberë f({)ou''

lue gefetea 10. ï^ui: goet eu clber^t goet.

Nul enpris

Enfonpais.

Niemantisin weerde

Infijneygen eerde*

^teic&tntetaUettage^

Men acht geen verftant

,

In fijn eygen lant.

<enöaerom( tiaempbuntfit) fftfiefïtoattc

repfen/omalfoo/ üoojbjcembetaien/enbe

aen-ntjningïje tan ïictifföc manieren / aen*
ftcnltrliet t gupjS te Ëoinen ; \uant anDeciS

plarj^t men otiid Itt^t te feggen.

Die t'huys fijn jonckheyt heeft ver-

fleten.

En by den bry. pot heeft gefcten

,

En daer geen letters heeft gegeten

,

Wat kan de goede flocker weten ?

3Intefl«nt)ceI/

Die lange leven en vprrercyfcn

Die leercn op haer faken peyien.

phi/emo»r

3!r6 fic bat gïip u fcggen metfpjectB toooj*

ben en fp^curbcn fotclit bafi te maUtv ;tnacc

al0 ith u mette fclue munte foube betalc«/De&

tcH ntettjoeleenigefp^eudbe gelioojt Ut b;p

alluat anbei;^ bitntbtn i

ï|oc fept men niet in't gemeen i

AI reyft een lofhooft buytenslants.

Noch blijft hy wel eè domme gans.

Cnbaerom,

Gaet (ent een efel nae Parijs,

Ghykrijght hem weder even wijs.

Cnbooj reben.

Wie over zee veel plach te fwieren

Verandert lucht, en geen manieren.

«^otbeflupt.

Hoe dattet gaet, ofhoehetis.

De botten blijven plat.vis.

b €n



fongelinck^lo
Cn of fli fc0oon öe maniere itban öe fobani

Ctfomtiit^alUjatberanöeït toojöcn / 'ttjï

(dDen ta beter.

Tamais bon cheval, ou homme

N'amendafour aller A Rome.

Te Romen ging noyt man ofpecrt

,

Of'twas des vry te minder weert.

<!En laat öe bjoutocn aengact ( \At al meöc
fomtiibtö rcpfcn unüen foiiöerliiioDe oiiDcr

öcflifel üaii beDcUantc /om in t boo^bp gaé
baev ban meDe U'at te feggcn ) baer fteeft öet
fpAf 110 fpiecth üjoojt Ijct fiutb ( mynja ooj«
öeclc; ujelgcracrïiti

Ir Romeray boluer Ramcra.

teller
fekrwe é' revenirputain.

ïlicriö te letten ( om tt aerbigöfpt ban be
fpmirfee rcföt te batten) bat k.-mcra (bc*
tepcfeenbecenpelgrimefTrfte/ ofte een 'oim-
meiifrr) bie in bebaertgaet; inner een letter en
bcrftlnltbanRamcr... bcteprftenbe een on=
ccrlicb luöf / bat lup een öoeve noemen.

Rcyft vrou ofmacght in bedevaert
Sy krijght wellicht een lichten aerr.

Piidem.

*Daer tö mifTffnr al luat aé/ Phüemon maet
be$ nt?t-ie «nin fo ijonbe irfe bafl bat bzcem»
beïanDen/ü^eemöe oogen/ en b^ecmbc (Irc*
«en / biemcn in treprenbicaujiliS ontmoet/
onjs alb^pujat ieercnljonnen.

Die hier en daer eens wort genepé

,

En dickvvilsby den neusgcgrepcn
,

Al is hy plomp , hy wort geflepen.

«JDereïien baer ban iöfelaer/

j^pr^s domage

Chacu» (Jijage.

Harde fteenen flijpen ijfer

,

Harde ftooten maken wijfer.

philemo».

jIBen fegge Vuat men toil 'enmé foet6e toaer
mentoil/ onö neberlantjï fpjeccö-üjoojt lupt

cnbc flupt meefleiluB

:

Wilje welzijn, wilje ruften?

Soeckt het nietop vreemdekuften

,

Eygen huys en eygen dack

Dat is vry een groot gemack.

ji chacufi oifeatt

Sonnidefthem.

Eickvogd prijftfijnneft;

Ghy dan vaert nae Ooft of Wcft

,

Eygen huys isalderbeft.

Pudem.
ï)ier fïeile icft een aiibcr tegen /bat mebe fjjn

befcljeptfjceft;

Patriaejl, ttbkun^ue bem e/i.

Al waer men is in goeden ftant,

Dat is al med* ons Vadcrlant.

€n luat öct rufïen aengaet/baer op fegge ir/

Geé jongman mach om ruften peyfe

D ie buyten is gefint te reyfen

,

Maerismenoudtjoffïeck , ofmoe,
Dien ftae ick ccrft het ruften toe.

Ph'tUmon.

<5f)eIoof{et / luaer bat men Somt bate bint

menfünluecrtt'I)tipi3.

ïDant

Entout pais mordent les chiens

.

Honden hebben tanden

,

In alle landen.

mtu Bonbe foo beel ban repten alSmen toil/
.

irti Jjcbbe norfuano ttm g(?t!efen een fefeec
boervacn ban gD.gofejj^ i)al / iirt «ïngelö
gljcKD^eben / baer banöet op-ftfjiift is
üuovd.iis .' öacr in fjp tieel goebe rebenen
up o^engDt/ bie foo gljcf)erl feer boo: \m bccl
replen met en yjiu mit betoegingOt ( fcpt

^__ lp)



BP) maetfitonmffe / tnbtebepöe ongengc

gen Daecin fjtt tcocnöccl De gtlurüigc (laiit

Deö I!?emctó Vöoit affltüttlt bp xufie . (©Jip

Daii/öic foo genegen ff&tjnt te 3nn tot rcpfeii/

fict toe Dat gfjp met ceninacl met berou tii

feomtupt te roepen / fooalö oiilaiigljo feher

jongcUiufe (0113 niet oiibcbeiit) inetleet-Ujcfé

DeDe/ ten tDDe fjp bed en lange Dooi De lueielt

gtötoaelt en getnaeltIjaDDe,31nt repfé fepDe

^p) Oeb ick menigcn ^Engelot upt gefonDcn/

bie nopt öaren meeflec ccntge tnDinge tocDcr

cnbiaiijte / en Dit oeDeirh foo lange tot Dat

icfecenbojgeröanalDemerelt Uiau gettJO?='

Dcn/enDe een ö jecnitielincfj fo in ttiijn üaöcc-

lant/alöaentn )n eogcn felben / en qunin &U
foo t f)upö meet: belaöcn met gOcbielien ; aljS

met gelt/meec met toaen/ aio inetüjuföept,

39an niec-te-minfoobc&enneic&/Dat De gene

öie met een goet üooinemen uptgacn / niet

telangeuptenbUiben / cnDc een gotDc repö-

leflTe met nemé/fomüJtjIé üiclpet goet t [)up(S

Eionnenbiengen,

Pudens.

3fcB toenfïctocl foo een repij Icffe te Rebben/

tcfefouDeDieboojmp / alöcenDjoetinccn

öool-öof / cnDc alö ccnlcuts-nun op tetuc*

gen geftaOig acn De öant IjoiiDcn gl)p Daec*

om (iflTer pet fulcj; bp u) ic6 biD u en fpactt

geen bjoot boo| De b^tenDen.

phikmon.

5!Bpi0onIanfFfoa een repiS leffc ter Banbt

gljt&omf» / «"öe i»P Dunc&t foo gijp Die met
emdtoouDtinttoewöftellen gtjp fouDtecu

toel bp betotnDen Dotl) op Dat gjj Des te meer*

Dec bcnniffe morïjte fecngen/foo üJiI ictiu De-

feltte jegenü)oo;Delttb eeiui boo^Iefen/

Ghy, hoort toe

En ftaet wat ftil.

IT

Revs lefle.

Puden.s.

Soo ick doe

En foo ick wil.

E^'

Fhïlemon,

En vader had eé raeuweft quant

,

IC wou gaen rcyfcn uyt het

lant.

Om eens te leeren metter dact

,

Hoe dactet in de werelt gaet,

Hy(die wifthoe dejonckheyt malt,

En waerfe dickmacl henen valt

,

Byfonder al(fc buytcn dwangh

,

Mach hebben haten vryen gangh)

Riep fijnen foon ter zijden af

Daer hy hem defe lefle gaf:

Nadien (feythy^) mijn weerde kinr,

Dat ghy tot reyfen zijtgcfint,

Soo hoort doch hier op mijnen raet,

Die ick geleert hebt uytte dact

;

Eerft , waer ghy u tot reyfen fet,

Begint den dagh met u gebet

;

Want haver geven aen u beeft,

En God te bidden in den geeft.

Schoon dattet beyde tijt vereyft.

En doet geen hinder als men reyft.

Dan is noch vorder mijn bevel,

Gaet kieft voor u een reysgefel

;

Want reyl'enfondermedc-mact,

En was noyt wijfe lieden raet

;

Maer kieft een vrient van uwen aen,

Die hant en herte reyn bewaeit.

En niet en helt naeviiyl bcjach

Dat jonge lieden fchaden mach

;

Noyt fpeelter yemant met hctpeck,

Die niet en hielt een vuylevlcck.

la triereny l'Avoine n'tmpcfche pas la

jourmé,

b ij Maer



12 %eys-leffe.

Maerghy, dieutotreyfènftcit

Begintet nimmer fonder geit
;

Want die wil reyfen achter lant,

D ie hebbe munte byder hant

,

Dat is een kruy t van groote kracht

Waer op de ganfche werelt acht,

En als u dat gefelfchap faelt

Soo wort ghy Telden wel onthaelt.

Doch geit te dragen over al.

Dat baertby wijlen ongeval,

Ghy , vrijt u van dat ongerief.

En dient u van een wiflei-brief

;

Want dat en is geen laftigh pack

,

Maer voor die reyfen groot gemack.
Voorts, wilt ghy reyfen met ver-

ftant,

Soo hebt een kaertc byder hant.

Van yder rijck dat ghy betreet

,

Op dat ghy daer de gronden weet,
En kent by nae de ganfche kuft

,

Oock eer ghy daer oy t hebt geruft.

En ifter onder wege dan

,

Een wijs, geleert,ofdeftighman,

Enlaetnietopbefoeckt denvrient.

Vermits het u ten nutte dient

;

D e wijshey t is een rijcke fchadt

,

Wie die ghenaeckt ontfangter war.
Wanneer ghy van den peerden fit,

En van het reyfen zijt vcrhir.

En eyft terftont geen bier ofwijn,
Want dat en kan maer hinder zijn.

Toomt liier en elders uwc luft ,

Datis de grondt van uwe luft.

Niet al, niet al, datonsbehaeght.
En dient den menfche nagejaeght

,

Srelt u dit voor een vafte wet.
Dat ghy op alle dingen let

,

Dat ghy geftaegh u voordcel doetj
Met al watyewers u ontmoet.
De werelt iseen wonder boeck,

Hetmaeót fijn lelèr wonderkloeck,
Maer wie het fonder oordeel leeft

,

Dieblijftgelijckhy is geweeft;

Ghy doet niet als de meeften hoop,

Maer doet met aendacht uwé loop ,

Hoort ghy een fneegh , engeeftigh

man, a

Daerhoorjc dat uleerenkan;
Siet ghy een ongefbuten gcck

,

Leert noch al yet uyt fijn gcbrcck

,

Leert mijden dat hy qualick doet

,

Enhoemen forten vieren moet.

In't korte , waer ghy d'oogen keert

,

Siet datje 'teen ot'tander leert.

Al watmen hoort ofwatmen fiet

Die lecre wil die lecrter y et

;

Wat iflet ofghy verde rijt ?

En in een groor gefelfchap zijt

,

En dan in eenigh luftighvelt.

Veel criftaline beken telt

,

Of elders in een open wout
Vint fchoone floten op-gebout

,

VintPrincen huyfen neer-geruckt,

Vint torens in het ftofgedruckt

,

Vintpuyn , en ick en weet niet wat
Daer certijts ftont een fchoone ftadt;

Vint weder dreven nieu geplant.

Tot cierfel van het ganfche lant

,

Vint hoven na de kunftgemaeckt

,

Daer van dar gy de vruchté fmaeckt,,

Vint rotiên uyttermaten hoogh ,

Oock verre boven 'sraenfchenoogh;

Vint ander vreemt en nieu gewas,

Daer van men noy t te voren las

,

a Nomapprenom en diverjesfatonf

Desfages^ desfols , desmauvais ,
é" de

bons.

a JBen Ban berftant en Ujöisfltpt trccBen

l^nn quaöc / toan goclie / ban tuüfe / ban
gtffetn.

Voor-



Voorwaefaldatenachticknietj
|

Ten zy dat ghy wat verder fiet

,

Tenzy u dom en grilligh hert

Befetter, en oockbeter wcrt

;

Tis niet gereyft , 'tis maer gedwaelt

Indienmê daer geen wijsheyt haelt.

Waer ghy oyt gact ofhenen treckt

Hout ftaeg u beurs en hert beded; *

En melt niet door een loflen praet

Van waer ghy komt ofhenen gact

,

En min noch watu hcrte jaeght,

Want dat heeft menig ma beklaegt.

Siet ! waer men gaet , ofwaer men
reyft,

Noyt dient gefeyt al watmen peyft;

Een heufche mont is altijtgoet

,

Doch meeft vooreé die reyfé moet.

Nu voorts j op dat ghy fchouwen
meugt

Veel malle grepen van de jeugr

,

Soo iaet geen dranck u meefter zijn

,

Het zy van bier, of heete wijn,

Want djegebruyckt inovervloet

Enistegeener plaeffegoet,

Maer als ghy uyt den landen zijt

Soo dient hy boven al gemijt

:

D och fboghy eens wert over-laft

,

Of van een heeren dam p verraft

,

Soo mijt noch al een vorder quaet

,

En loopt met mallen over-ftraet

,

'lejfe. 13
Maer houdt u ftil foo langen tijr

Tot datje weder nuchter zijt.

i Begeeft u noyt des avonts Iaet

,

Noch op dé wegh,noch opte ftraet

:

Vrocghuyttegaen, vtoeghondet't

dack.

Dat is gefont , en groot oemack.

Des nachts teloopen hier en daer.

Dat is met anders als gevaer.

Ghy , Iaet den nacht en haer bejach

,

En doet u faken by den dagh

;

Want dat men in het duyfler doet

Wort opten lichten dach geboet.

Kijft niet in't bed ofaen den heert

,

En twift oock niet met uwen weert,

Maerishyvilsjofniettepluys, a

Betaelt , en foeckt een ander huys.

En twift niet met u reys-gefel

,

Spreeckt yemant qualick? antwoort

wei,
Schoon fpreecken is van groote

kracht,

Hetmaeifi oock harde koppé facht.

Bewaert u oogh , u mont, u beurs,

En hoet u voor een vrouwe-keurs, b
En mijdt u voor een mede-maet

,

Die op die gladde wegen gaet
j

Oock wacht u voor den dobbel-
fteen.

Want dit zijn kanckers in het been.-

* Bene Lipfius. Epift. ad Lanoium in Italiam

itcr moliencem , Hxctria , inqiiic , mihi

ftrva , frons (it cil>iaperta , mensxlauia,

lingua parca.

Ne monflre jamais Ie foud de ta bourfe,

»j celuj de ton caiir.

* Si esnui5h tttfaistes pas

Aux cofiptu te hafardtf ^'•

a Ti'ttn mauvaithofle

Toftitnofte_j.

b Vnaaguiaparalaborfa,
Ydospacalabocca.

Vneaigmlietourla boHrfe

,

Et deux tour la bouchcj.

b iij Een



14 %ejs
Een dinck dat gy niet fparen moet, I

Datisderantvanuwenhoet, (a)

'

Grijpt die vry dickwils mettcr hant, 1

En liier, en in eenander lant,
j

Want 'tis een 1'aeck die gunft ver-

weckt,

En die tot geencn koft en ftreckt
;

Ickachtcvoordc jonckhcytgoet

Een trage beurs , een rappé hoet. (b)

Geen oogh in yemant anders brief,

Geé hant-lpcl met eens anders lief

,

Geen vingers in eens ander tas.

Want dat geen man oy t liefen was.

Enkieft niet licht eé nieuwe vrient.

Ofweet te voren of het dient

;

De wereltis telijdighboos

,

D e menfchen al te bijfter loos.

D us niemant al te licht betrout

,

Want dat heeft menig ma berout. c

Wanneer u yemant noeyt te gaft

,

Ghy doet u maeg geen over-laft

.

Let meer , op datghy leeren kondr.

Als luft ce geven aen den mont

;

En brégt miflTchié da yemant voort,

Een goct , een fneegh , een gceftigh

woort,

Ontfangt dat met een vrolickhert,

Gelijck een fchat ontfangen wert;

Enalsghy totdc woon-plaets keert

Segt dan , wat hebick daer geleert ?

Wat brêgt offchend my defen dagh

Dat my ten goeden dienen mach f*

Lfe

(a) Biione parole , maguarde laborfa.

Bourfe doft , tejie defcouverte,

\b) Corccd i de bocca , mucho valee poco

coda.

Ennaereen neerftighonderfbeck,

Soo fchrijft in uwen tafel-boeck

Al dat u herte wel beviel

Dat is al voedfel aen de ziel

,

Dat is u beter in den mont.
Als al dat op de tafel ftont.

Mijnkint, houdt altijt defen fin

^

Gelijckde By' , en niet de Spin
j

Al wat ghy hoort , en watje fiet

,

Al watter hier ofdaer gefchiet

Datweeghtj dat proeft , en kipter

uyt

Dat wel, dat foet,dat geeftigh luyt:

Maer komter eenigh vuyl bejach,

Haclt datnoyt weder aen den dagh,

Maerwijftetfpoedigh van der hant.

En lactetuyt hetvader-Jant.

Ghytreetnuuytmijnhuys alleen,

Fn keert noyt wedermet u tween.

Brengt ons doch hier geenbaflaert-

kint

,

Dat maeckt een vader ongefint

;

Brenght ons doch hier geen dertel

wijf.

Met u gepaert uyt tijt-verdrijf,

lae noyt op vryen eens en peyft

Soo lange ghy daer henen reyfl:

;

5, Te trouwen als men leeren moet

„ Dat dedc noyt eé jongman goet,

j, Men queelt hier om fijn ganfche

jeught

,, En dat al om foo korte vreught.

Courtcis de bouche mam au bonnet ,
ƒ«»

coufie (jr bon e/i.

c Na ufle en nul (taujonrdhuj/

Si defel n as wangé un rnuy.

Ghy



Ghy daerom , wat ick bidden mach,

Behoedt u voor een quaden flach

,

En om een blijde nacht oftwee

En ftceckt u in geen eeuwigh wee.

Philemon.

15

Macr om hier van te zijn bevrijt

,

Soo maeckt dat ghy verfichtigh zijt,

En woont of koopt u koften niet

Alwaer ghy vlugge dochters fiet

;

Ick weet hoe licht de lofle jcugt

Wort om-ghevoerc door geyle

vreugr.

En als men dan te famen malt

,

Wacr iflet daer men niet en valt ?

Daer ftroo en vyer te (amen koomt,

Wat onheyl dienter niet gelchroót?

(*)

Nu , Soon ,
gaet vordert uwe reys.

En houdt mijn les in u gepeys

,

En als ghy dan eens weder- keert

Gefont, befet, en wel geleeri

,

Soo (al men hier , van ftondcn aea,

Vooru 'tgemeftekallitflaen.

'Pudent.

('Jl'ïEtDtfTeïirftï'eferepö leffc / be(Taiaciibe iit

beöcnrhcri/

cntteDaciomfao tcrloopiü inetiii te neuten

,

\uant UMcr uïi tiie ücjinjpe ) foo (ttcduer

meet 111 alsLiiJ een plen öaringU ; irfs biDbcu
laetmp een ïieer flc aenöe utBtontftcJiCH/ irö

üJilfcggen/lattftmpupt-frijjijüen/faoöen

Khgtljolpen/lonDcru ütrlieït.

fJfB ben öciö te b?cben Tnde»s , tiocFi met bit

bcfp?ec6; Datgïjpfultacii-Jiemcii/ metah
Iceiilub op ulue repfe Defclbe DlijtelifEi üi't

luertbte ireüen/ macc oorii atïjt te nemen op
aiöerDanDc toooi-Ualléöe fp^eurbc/ en fpjccc-

üjooiben / enbc öe felüe bp meinortc op ne-»

men/ om oiiiei öaer ban beèlaröugte ni.if«en/

foo luaniiecr gOp Vucöec m t üaöer lant fiee*

renfult op bat alfoo ftet mes bat ben appel
sOefiitben IjeefTt (alö be fitnberen plegbcnte
fcggen) al larcöeiibemarD t [jupj! ftomen.

Pudem.

«i^anfcö onbanc6bacrmoe(ïe it6 üjefen/foo
ich fiikr op u begeerte niet aen en nam te

boen : fiet baer myn Oanbt/ iüi berbinbe mp
fulrj; nac te fullcn bomen / en neme met een

banu mijn af-ft|)ept.

philemon.

«ïBoct g5p naf u taooit / foo toil irtt bcrtrou*
toen bat gf)ïJ utoc naem met eene lettere totl

morl)Cbenncerbecc/en in plaetfe ban Pudem,

frrWfwjfultmogöcnfiecten opij Ujebcr bom*
(ïe. iBaec DeüJülegljpmutiermscnt fjcbt

geen bjoot boojbnenben te toillen fparen/fo
moet icfe/boojmon af-frDept/u onbec anbc^»

cemeDebcelacö'iigf) miften ban eenb?eemt
ge'onl bat ith tiev|ïont een rcpfcnöen man be=>

jegent te ^gn . luacc op itfi een febec bcbenc*
hen t anbcrcn tijbcn gfiefiabt / e n opt papier
gebiarljtbebbe/onffrn ibt bat bo gbcfclmfte
üoo'i een ©aer-'ajèl-gtfre op bcfeiitoe repfe/
cnOc Uoo^ al op bc groote renfe ban ftict 111 bc
anbecc tuerelt; en op bat gffp Xst mcp;;ingf)e
beiSte beter batten morf)t/ foüJiliffjtuecn»
mael booj lefcr; be galm ban be (tcmme &an
almcDcUiatgebcn

:

(*,Even r'itfclveisgemercktgeweeft by Antigonuskoninck van Macedonien; want op een

tijt.als 1'hiljppus [\\n (bne by den Fourner-niei.-Ilerte wegc haddegeóracht dat hem lierb.rge

wasaengewc(cn ,ten fuiyre van fekere weduwe , drie fchoonc dochters by haer hebbende, de

koninck den fourcedtrvoor-ncmcnde
, geboothemfcherpclickdathy den jonghen printe

,

fijncnfoon.didilickiiyt.fooengen plaetlcin een ruymergelegenthc-yr foude doen vcrhuyfë ,

en dat hy , van des te doen , gcenfins in gebreke tn (oude blijven. De wijle Voill gingh hcu(-

felickenals onghein;rck.t voor-by '.gene liy wel wiftedatfi|n loon voov ha Idc , cnnamde
veranderinge van fijn herberge opte engte van het huys daer de weduwe met haer drie doch-
tcrsin woonde, wetende , waiter uyt lbo een by- een - wooninge ie verwachten ftont. Plu-

trach.in Apophr.
Ter-



TEfwijl een rap ghcfel, met onvermocyde gangen,

Sich op een verren weeh tot rcyfcn hadt gheflelt,

Soo wort hy van den flaep in ftker wout bevangen

,

Vermits de fwarte nacht cmvingh het gank hevelt;
Dies foeckt hy daer ontrent wacr htm tot ruft te geven.

Om , door een foetcn flaep , te krijgen nieuwe kratht;

Hy vint , b en evens hem , een plaetfe wat verheven
j

Hier kie s ick
(
feyt de vrient ) mijn bed voor defen nacht,

Hy meynde dat hy fagh een heuvel op den velde

:

En net ! een * SchUt-padtfit gedoken in hetfsnt,

* Staettclettcn dat in de heete landen Schilt-padden zijn , die meer als een menfche connen
dragen , en daer mede voort Cruypen

, gelijck geloofweerdige lieden , die fulcx legge ghe-
fien te hebben , connen ghctuygen.

Hier



Rejs-lejfe. ij

Hier op was dat de man fich om te ruften ftelde
,

Vermits liy daer ontrent geen beter plaets en vant.

Devrient, foohaeft hyfat, began terftonttcflapcn,

Gclijck men in't gemeen met moede leden placht.

Het beeft rijft onder dies om fijnen koft te rapen

,

En gaet een ftaegen trct by nae den gantfchen nacht.

Als nu de gulde fon quam weder aen-geredcn,

En dat met een de flaep den jongelingh verliet,

Soo ftelt hy fijnen gangh om vorder aen te treden

,

Maer hy en kent het lant, hy kent de wegen niet.

Hoe ! (feyt hy) droom ick dan ? ofben ick buyten finnen ?

Of is op eenen nacht dit gantfche wout verdraeyt ?

Wat vreemdigheyt is dit ? wat fal ick gacn beginnen ?

Waer dat ick henen keer, my dunckt ick ftae bekaeyt

!

Waer is de groote rots die aen den wege paelde .'

Waer is het fchoon gebou dat lagh ter rechter hant ?

Waer ilfet al te mael .' Dus ftont hy vaft en maelde

,

Totdathyop hetleftde rechte gronden vandt.

Tot dat hy kent het beeft daer op hy quam gereden

,

En al den handel fiet door klaerheyt vanden dagh;

Doen wift de longelingh, doen wift hy eerft de reden,

Waerom hy niet en vint dat hy te vooren fagh.

Let, vrient, wat ditbeduyt,het falu mogen ftercken:

De Man, is yder Menfch, de Schilt-pad is de Tijt

;

De Slaep ons dom Verftant, dat niet en kan bemercken

Hoe veerdigh even ftaegh ons leven henen glijt

;

Dit heb ick eens geproeft , al over langh geleden

,

Ick quam doen metter haeft te Leyden inde ftadt,

Daer gingh ick langen tijt door al de ftraten treden,

En waer ickandermael eens goede vrienden hadt

;

Maer wat ick foecken mocht, het eynde was verlooren,

Een yder was verhuy ft, of in des doots gebiet,

My docht de gantfche ftadt en was niet als te vooren,

Want binnen Leyden felfs, en vont ick Leyden niet.

Eylaes ! terwijl de menfch gaet hier en ginder woelen

,

Ontflipt hem even-ftaeg, ontglipt hem menigh jaer

;

Wy werd.n out (och arm !) oockfonderons gevoelen.

En vecl-tijts als ment is, dan wort men't eerft gcwaer.

D'uyr-wijfcr gaet gcftaegh, men fict hem niet bewegen

;

De boom, wel eer een rijs, wort ongcvoelick groot

:

c 'tisl



iB Reys-lejfe,

'tis even met de menfch/tis even foo gelegen

,

Een flaep, een diepe flaep, die leyt hem nae de doot.

Mijn Zielj wilt ghy verftaen hoe nae wy zijn ten endc

,

Hoe naewy zijn vervoert tot in des dootsgevaer,

Keert u eens om en om, en telt al u bekende.

Al die ghy niet en vint die roepen u tot hacr.

/Rrtbit brflupt bffluptc itb I en mctbtt
cpnbe rpiiöige ic6 mtjn reben / tuccrbe
Pudens, fn Vucnftöe u goebc repfc met crn

Of Inr feifle lurbrr ftcmOf / en boo? ïjct ïefte

Dintuflcöen cinfï "üs&t jctfiji telicimeitflc /

Waer dat ghy reyft in cenich lantj

Soohebt gcduerich byderhant

V mes, u fles, en oock u tes,

Dat is al mcd' een nutte les.

Pttdens.

ï^onbertfoubfoen bantS / bjt'cnbelirBen

piiikmon, nu ittct luooibcn / tx\ Ijtcrnae»

mae:0 (foo icfe fean) mcttct öact; faltjft

onbcrtulTcÖai«l5obtbtbolcn.

De flocbe Pudens, omficD ban fijne brlof*

te te qurjten/ geeft op frjnrcpfe toaerx

genomen / nictalleenlttfeen alle tooci^^bal*

lenbcgoebefpjeerfe'bjoojben/ maer oocS
onber bcfclbe betftgepbe aetbigljc ftn*

fp;cucfeen/öfrblocmöe manieren ban feg»

gen/ foeterijmen/ 6ItppcI<berfitenjö/ en

btergelticfee/ al rfamen be f})jeer6'üJoo?bé

fcer na^burigö 5gnbc/ entn alle manieren
bienfligf) cnleerfaem boojallegelegcmöe*

benbanmenfrl)en. ï^pbeelt u bes mebc/
bjienben/ enbatmetojbje / cnbooj ecr(l

nocömette bolgenbc tepjS'fpjeutfien,

optimum viAticum^petas.

Reyft vricnt , alwaer ghy reyfen

meugt.

Het befte reys-gelt is de deugt.

Chi VHolandar/klvoperilmondo ..befo-

gno haver occhio difalconc ^ l'orecchio

(Jtafino^bocca diporceUo.j^dlcdi C^.rr-s-

lOj éjambe di cervo.

Wiljereyfendporhetlant ?

Hebt vi)fdingen byder hant

:

H ebt voor eerft een Efels oor

,

Dat is, paft op u gehoor,

Hebt het oogevan een Valck ,

Dat is, let op menich Schalck,

Hebt de beenen van cenHert,

Datje niet gevangen wert

,

Hebt danocheé Verekens muyl,

Dats gefeyt, ontfiet geen vuyU
Hebt voor al een Kerneis rugh

Voor geluck en ongeluck.

^ui arta a romeva.

De kunft vint gunft, waer datmen
gact,

Terwijl een dwaes verlegé ftaet.

Indien ghy zijt geneygt te reyfen,

Soo wilt op defen regel peyfen :

Gewent u tonge wel te fpreken,

En fegt niet yder fijn gebreken,

Scherft niet te vry,wat'tis onfoet.

Voor al fo ghy't u meerder doet.

Facundus comes in viêi pro vehiculo ejl.

Een foete prater op de bacn

Beneemt de moey te va het gaen.

Fetitchevd, petitejottrnée.

Kleyn paert

Kkyne dach-vacrt. £en



ReyS'fpreucken. i9

Een willich paert en moet men

niet over-rij den.

lOH loojê A milcJ.

Staetmaer een wijl

Ghyverlieft een mijl.

Au vefpre loue touvrier

Et aumatin thofieüier.

'sAvontskcnt men den Arbeyder,

En'smorgens een Weert.

j9«i hien érmdmfeutfouffrir ^

Agrand honneur nepettt venir»

Kunt ghy niet lijdé goet en quaet,

So wacht voor u gec hoger Staet.

De^Am un cojfre fans ferrage
^

Ne doit on mettrefin bagages.

Zijtjewijs, ofzijtjefot,

Hebt geen koffer Tonder flot.

Tortaitineri longipma.

Tot buytcn de poort is een goede

dach reyfens.

Waeruyttc poort

Soorochjc voort.

\yivec Ufiorini cheval^ éi" latm^

TartOHt quo va on trowve Ie chemin.

Een peert, en geit, en goet latijn,

Dat brengt eenlantfert over rijn.

Werfichfragensfihemp't , derfihempt

Jich lernens.

Die reyfl: mach vragen

Infchuytcnwagenj
Wantdie'tontfiet

En leerter niet.

En voyageantfrifi U tner.mais Ie tiens

a la terre ; loue les montagnes , r»aU

aime les Vdies.

Om vry re zijn van ongeval,

So prijft do berg, en houd het dal,

Enzijtjevan een goet vcrftant,

Soo eert de zee, en blijft te lant.

llfaict bon aller a fied^ quand on a Ic^

chevalpar la bride.

'tis goet te voet gaen opter heydé

Voor die haer peert daer nevens

leyden.

lucundipma navigatiojuxta terram^

amhuUtioJHXta mare.

Daer ick vermaeck in vant

Was zeylenby het lant,

En rijden op de flrant.

Alsmenmoederijdensis, danift

goet te voet gaen.

Laet u in geen engte klemmen,
Kieft veel eerde ruymebaen;

Nevés'rfchip iftgoetrefwemmc,
By den wagen foet te gaen.

Rijt voort, maer fietom.

Een goe weghom
En is geen krom.

Die over 'tmolcken ftadigh gaet
Moet weten wat de kloeke flaet.

c ^ A Eo.



20 Reys-Jpr

A Bologne ily a fltudes attrafpes que

desfourü.

Te Bologne zijn meer vallen als

muyfen.

LebUncq é' Ie ^oir onfaiEl VenifeM «fi

poivre ó" cotton.

Het wit en fwart heeft Venetien

gemaeckt,datis,kottocn en peper.

En Italië ily a trop defejles

Trof de tefles^& trop de tempefles,

In Italien zi)n te veel feeften,

Teveel hoofdéjte veel tempeefté.

En Cypre ily a trots chofes a, hn mar.

ché,feljucre, putains.

Sout, fuycker, en hoeren

Kan men goet koop uyt Cypers

voeren.

Op een witten Spanjaert, en op

een fwarten Engels-man,ftaet te

letten.

g|n CncJlant aljS tf man fgn bjouiue otjcr

tafel toc-ö?inf!tt/ fcanluriifl ftp ( alfoo men
öacr fept) Dat aUc js Ujcl-gac tnorftte ;

ntaer

fliis't bc b?oirtuc acn Ijarc man bjrtigt/ ban

ïioitttmm trat aïU0ÜJtI ijs / c" bat tt ga|lé

fepbtnman in-gcbjatöt/ toel-6oom3ön/

fnte bacr op neemt ban pbtr fgn öoet af.

Cent Flamens^ cent coufteaux.

Cent Fritncoii,fans coufteaux.

CentEfcofoiSydeux cent coufleaux,

Hondert Neder-landers,hondert

m effen.

Hondert Fran^oyfc/onder melïe.

Hondert Schotten, twee hondert

mefïen.

eucken.

2(ll cowedü Germane bihU : tu nen bi-

bis Angle ,

Sedcomedif: comedis ^ Flandre^bi-

bis^ bene,

Siet vrientjdat dienje wel te wetê:

Een Duyts ka drinckê Tonder eté,

Eé Engels-ma eet Tonder drinckc.

Een N ederlander laet hê Tchincké,

Maer eet des efter niet te min.

Wie doet nu beft naer uwen fin ?

De Spanjaert fchijnt wijs. en hy ift niet.

De Fransman fchijiMgeck, en hy ift niet.

d'Italiaen fchijntwijs tezijn.cn hyift.

De Pomigijs fchijnt geck , en hy ift.

^i veut bellefemmeguerre

Prene un vifage dAngleterre,

^^i nait point mammelles TiormadeSy

CMaii bien un beau corps de Flanders^

Entrefut un culde Paris^

Il aura unefemme afin advis.

Wiltgy een hups, een ruftigwijf.'

Neet eerftuyt Nederlant het lijf.

Neet dan nochtotTo weerde pant

Het aengeficht uyt Engelant,

En vorder noch, geloofje my ,

Een tong uyt Brabant dienter by,

En doetertoe een Hollants hert

Dat niet te licht verflingcrt wert

;

Maer Tooje wilt den hoogfté prijs

Soo haelt de billen van Parijs •

Voegt dit by een, gemindevrient,

Soohebj' een wijfgelijck u dient.

€:ot ftfflitptboeg' icB Öicr bp bc berfröcp*

bentfjtpt ban bier natiën baii «Europa in

bit bolgerbe gfbici)t ban SaiuftedeBanas

feo^telitfe en bonbclicït begrepen:

Mefme



Keys-fpreucken.

CMefmtne voit onpM^ entre nons qui i'ivons

^u^afifejle-mejlez, ^ & qui pauvres navons
Pourpartage^ apett presquune motte de terrc^

,

Cejle variétés CAlleman eflen guerre

Courageux^ maU venal . l'HiJpaignoUent é^fin^

Le nojlre impatient^ ^ cruel Ie Latin
j

tAlleman en confcil ejifroid, le Romainfage

l'Hejpaignol cauteletix^ ^ le Trancoü voUge

.

l'HeJpaignol mange peu^ le Romain nettement;

Le FrancoM -vit en Prince^ en ruHatit l'Allemand

^

Le nojlre eft dotix en mots^ l'HiJpaignol fier^ brave,

l'Alleman rude 0-fimple, ^ l'ltaliengrai'e.

l'lbere enhahit propre^ impropre le Germain^

In-conftant le Vran^ois
^ Juperbe le Romain,

Nous bravons l'ennemy^ le Romain le carejfe^

[Hijpaignol oncq ne l'ayme^ ^tAlleman le bleffc^

Nous chayttons^ le Thtifcanfemble a peupres beller^

Plitrer le Cafttllan^ le Tudefque hnrler,

Le nojire marche 'vifie^ enfier cocq le Tudefque^

tibere en bateleur^en beufle Romanefque
^

Noïtre amoureux efigay^ le Romain envieux

Superbe £Alleman^ lEJpaignol furienx.

21

A weary hor(è loves more a foole ftable , thcn a

faire w.iy.

<j2cn bermoept pctrt fict liebcccenbuplen
(ïal aljs een frljooneuüjetl).

^i va par champsfans argent
^ fe^

fourvoye.

Diebuytenslandts niet heeft ten

beften

Verlicft wellicht fijn ooft en we-
ften;

Dus5Vrienden5Wortu beursje plat

ifiCeert weder nacr u eygen ftadt.

?lt4s vit-on

Vliis voit-on.

Jl3cn Ictrt foo langD men leeft.

OnbcrtulTcftcn f ii^<-*ns ober ;ce barenbc

/

, £ n oürr-al foeciicnbe boojbccl te boen
1 in't bevfnmclcnban goeöe fpicech-tooojbê/

ïjecft cor6 ba be J!ï)atrooré tciitge fcfjeepf-

f));ieuf fecn gelioojt / en fommigc itiet hen*

niflc baerupt-oeBtpt/enbt befeibc ffijnm
greb;tiipefte opoetfPfBfnt Jiebbêbe>b?tnotrc

boo?rguüJclfeomincbcnac't iDabcc-lant.

Leerjame Schee^s-Spreucken.

T\ ie fijn tijtjen weet te giffen,

En fijn toutjcn weet te fpliffe

,

En fijn glas te roere ftaen,

Mach wel voor eé boots-man gaé.

Sandenverlanden

Landen vcrfanden.
c 5 Een



22 Scheej^s-fpreHcken.

Een groot zeyl op een kleyn fchip

Moet indegront, ofop een klip.

'tGety gaet fijnen keer.

Ten wacht nae Prins ofHeer.

Die zeylt met een laegefpriet

,

Kleync wint en deert hem niet,

'tSlimfte dat men vinr,

Isftil, en inde wint.

Niet veel te fcggen,

Maer houwen en beleggen.

Eerft in dé Boot keufe van riemê.

Veel vlaggen,

Luttel boiers.

Vuyle gronden bederven den ka-

bel.

Duer te zijn is onverftant,

Duere fchipper blijfaen lant.

Als't diep verloopt verfet men de

bakens.

De zee

Maeckt dwec.

Daer komt wel water daer water
gcweeftis.

Goede wint
Goet ty.

Die niet gereet en is , verlet geen
ty.

Wachtje voor de gijp.

Een vrou wen hayr treckt meer als

een maers-zeyl.

Hou vaft, en belegh.

'tis goet roeyen ond-cr 'tzeyl.

Debefte ftuer-luy zijn aen lant.

De derde ftrenge houdt den ka-

bel.

Roept geen haringh eerfein'tnet

is.

Man te roer, wachtje voor de ly.

'tMoeten hooge maften zijn, die

by'tfwerckzeylenfuUen.

Een man over boort , een eter te

min.

Een goet zee-man valt wel over

boort.

'tZijn netten van een eng beflach

Daer geen acl door de maes en
mach.

'tMoet al fomtijdts eenrackinde
wint zijn.

Voor wint en voor ftroom iftgoet

zeylen.

Nae hooge vloeden laege ebben.

Aen een kranck toutjen moetmen
fuchjcns trecken.

'tMach vloeyen, 'tmach ebben,

ienic

ben.

Die niet en waegt en fal niet hcb-

Elck



Scheeps-Jpreucken.

Elckvift opfijngety.

Elck moet vificn op lijn water.

Het mach vloeycn, het mach eb-

ben,

'tGroot fchip wil groot water

hebben.

Dit leerd' ick left van onfe gaften.

Op een fchip geen twee groote
maften.

Als koek en bottelier left eens te

fam en keven,

Doen hoord' ick onder wien de
boter was gebleven.

^3
Hooge klimmers en diepe fwcm-

mers flaen mceft qualijck.

Invoorfpoct

Istoe-fiengoet.

Hondt het fchip midde waters.

Rept handen ep voeten,

Godtfal'tvcrfoeten.

Men moetzeylen terwijl de wint

dient.

Haelt u zeyl niet te hoogh.

Gaetnietfcheepfonderbefchuyt. 1
Bochtichyferkan men rechten,

Maer geen harde wint bevechten.
d'Onbefochte

d'Onbedochte.

Wat men niet befuert befoetmen
niet.

Groot fchip, grof water,

Groote vifTchen, groote netten.

Soo voor, foo nae.

Een goetvifiTchcr ontglipt wel cc
ael.

Stille waters hebben diepe gron-
den.

Voor wint en voor ftroom ift goct
ftieren.

In troubel water is^oet vilfchcn.

Befoeckeniftnaeuft.

Wiefoecktdie vint.

Wie waegt die wint.

De baet wackert den man.

Rocxken iiyt, rocxken an,

Maeckt een fterck man.
}

Tegen ftroom is quaet fwemmcn.

Een die zijn zeyl te hooge ftelt

^ertli

velt.

Wert licht'lick van den wint ge-

'tZy waer wy zeylen, of laveren.

Is Godt met ons,wie kan ons dee-

ren ?

Vryheyt
Blyheyr.

Niet lang op een , 'tfchip over een

Stlfoo

anderboegh.



Sin-Jpreucken.24.

Alfo op glafcn/poojten/pilaceii/rcöooj*

fïccncn/ muewn / prierlcn / fn atiberc

plactfen gier en baer ccnigc beftigc fttir

fpjcuc6en/fegf|-lïJoo?ben/ aerbtge bcerp"

öcnjS/ en bicrgclrjcÊe bptajijlfn tebnibcn
3Ön/ ofte bp pemant alfnocft gcfct fouDcn
mogen toerben/ foobefcljenthtonfe 5|nn*

gc!tngö ( ban fgn rcpfe ftomcnbe
) fijne

lanbtjs-lieben met befe nat^bolgrnbe ƒ al

nfbcrlatitjj/bpöemgeletrttefpjcfecnioo?'

beelcnbt/ in biifbanigegelegentljfpt/ met
\ijepnigï) tooojbcn becï te fcgccn ben be*

(Icnflarötc bjffcii} bp ejcempel

Sin-fireucken van f^eefilUben

:

Lift mift.

Twift quift.

Lijt nijt.

Nijt bijt.

Mijt nijt.

Maet ftaet.

Laet quaet.

Doet goet.

Sh-Jpreucken vun t^ee 'boorden:

Deugt verheugt.

Morgen forgen.

Hoeren vervoeren.

Vrouwen verouwen.

Heeren verkeeren.

Kinderen hinderen.

CMiCk vergiften.

Kleercn vereeren.

Landen verfanden.

Sandenverlanden.

Sin-fpreuckifi van drie'^oorden:

Raet voor dact.

Eer is teer.

'tOogh om hoogh.

Kunft ba^rt gunft.

Yl met wijL

Vol macckt dol.

Teer nae neer.

Giffen is miffen.

Goet maeckt moet.

Gunft voedt kunft.

Sin-fpreucken van vier boorden

:

Heeruyt, eer uyt.

Watverfeert, dat leert.

Wie mis-doet, die boet.

Veel kals,veel ontvals.

Veelgrijfe, luttel wijfe.

«JDtifbanige/ lefer/ Bonbn meer berfameK /

foo'tugortbunrfit/ top j^arn tof 0tngr«
mcfnrn cnbf grmcngben flagfj/ baer eben*
tDcI Uiat in (Icetët.

Wie



Sin-Jj)reMcken. ^S
\7'y iemaer een bocckjen heeft

gelefcn

Dat placht een neus- wijs menfch
te wefen.

Het puntje van een gacuwepen
Is 'tfelfte wapen dat ick ken.

Soo veel mans zijn in een man
Als hy vreemde talen kan.

Gemeenlick ftaet een dwaes be-

fchaemt,

Die hooger klimt als hé betaemt;

Als apen hooge klimmen willen

Danfietméftrax haer kale billen.

Quamnac lijden geen verblijden,

Soo waer lijden groot verdriet,

Maernae lijden komt verblijden,

Acht daerom het lijden niet.

Het is al goet

Wat dat hy doet

Diemen bemint;

Het is alquaet

Een diemen haet

Wat hy begint.

Als my een vrient om leenen bidt

Soo weet ick dan voorfeker dit

:

Leen ick hem niet, fo heb ick torê.

En leen ick't hem, foo is verloren

Voor eerft het geit, enoockmijn
vrient,

Nochtans en heb ickt niet verdict;

Soo is dan beft den eerften toren.

Als beydc geit en vrient verloren.

Eenpeert, een fweert, een lieve

vrou,

Indien dat ghy genegen zijt

In ruft te leven uwen tijt,

En fcgt , en fchrijft , en oordeelt

niet

Al watje weet, en watje fict;

Wantnoyt foomoyéronnc-rchijn

Daer't al dient uyt-gefeyt te zijn.

Dat ick fweegh is noy t gcfchrevc,

jMaer het iflerby gebleven
;

Dan, ick heb wel yet gefproken

Dat my fiier is op-gebroockcn
j

'tis dan beter ftillc Twijgen

,

Als van fprekcn hmder krijgen.

Oock fteden en rijcken

Hebben hare lijeken.

Bcrifpt niet lichte dit en dat'.

Te min foo ghy het niet en vat.

Wat kan een boofe tongh al twift

en onluft brouwen !

Diegalhecft inde mont, en kan

geen honich fpouwen.

'tIs beter van fwijgen

Bcrou te krijgen,

Als, door veel fpreken

,

Een vyer t'ontfteken.

Een hontdie bijt, ennietenbaft,

Heeft ook de fneegfte wel verraft.

Al die veel rafen

En zijn maer dwafen^

Ghy, zijdy vroer,

Soo fwijgt, en doet.

Wie kan het rouwen wel te fpre-

ken ?

Leent niemantuvt als met berou. Sachtleggé doet ook keyébrekc.

d Wel



Sin-[j?reucken.2^
\
Wel toe-fien, en wel ftille fwijgë,

Doet yemant jonck en moeder
krijgen.

Geen fpies en macckt foo diepe

wonden.
Als achter-klap en boofe monde.

Sijntonge wel tckonncn dwingé,

Is beter als het konftich fingen.

Voor hé die gramme finnc krijgê,

Geen beter dingh als ftillefwijgc.

Denckt vry dat hy niet wcynicli

weet,

Die weynich feyt, en weynig eer.

lek hebbet metterdaetbevonden>

In ftille waters diepe gronden.

Wie fijn fecreet aen yemant melt.

Die is in llaverny gefteit.

Een wijs man, en een dwaes , met
huntween,

Weten meer als een wijfen alleen.

Wilt ghy bemint, en eerlick levei"

lek wil u des een regel geven ;

Vierdingc dientghy wclteweté

:

Geleden onrecht hacfl: vergeten,

Ontfangé weldaetlanggedencke,

Geen menfch door achter-klap te

krencken,

j
En hebt ghy lu ft uleet te wreken,

Soo gaet en betert u gebreken
;

Want een die betert fijnen ftaet

Doctleet den gene die hem haet.

Al is u vyant maer een mier,

Noch acht hc als een groufac dier.

Daer is geen foo klcynen man,

Die geen hinder doen en kan.

Leert verdragen, fonder klagen,

Wieghyzijt ;

Dieverdraegt, fchoongcjaegt.

Wint den ftrijt.

Weynig doen, en veelvermogen,,

Heefter veel om hoogh getogen.

Veel te doen, met kleyne macht,,

Heefterveelom laegh gebracht.

Een rijck man, die de vreckheyt

quelt.

Is arrcm midden in het geit j

Een arrem man, doch wel gemoet
Is rijck en wcelich fonder goet ;

Waer toe dan moeyt' en ongeval?

Vernoegt u , vrient, gy hebbet al.

Op fchoone bloemen
Is niet te roemen ,

Op fchoone vrouwen
Is niet te bouwen 5

Want beyder eer

Is wonder teer»

Sonder nat ifl quaet te flijpcn,

Sonder handen quaet te grijperf,

Sonder vingers quaet te nijpen,

Sonder Hppen quaet te pijpen.

Geen quaet en ka ons overkomen,
Als dat voor quaet wort op-geno-

men;
Ghy, duyt da alle ding ten beften,

Soo kan geen onluft in u veften.

lek heb niet beters oyt gelefen.

Als wel te doen envioylik wcfen.

Op



Sin-fpreucken.

Op ccnmenfchdlenietenfprced,

"tYs dat fonder kraken brccckt.

En een hont die niet en baft.

Hierop dient te zijn gepaft.

Wat men niet en weet te mijden,

Moet men ftil en willich lij den ;

Want in pijn en ongeluck.

Onwil bacrt den mceften driick.

Wanneer de fchoot ftaet om te

vieren,

Dan ilTet kleync kunft te ftieren,

Maer als de noot gaet aen de man,

Dan fictmen wie daer ftieren kan.

Die't al wil koopcn dat liy fier,

Schoó hy verftaet dé handel niet.

En veel verteert op kleyne winfte.

En nimmermeer wil zijn dcmin-
fte,

En alle man fijn goet vertrout.

En geen behoorlik boeken houd.

En feldcn rekent, weynig fchrijft,

'tis vrccmt <bo hy een koopman
blijft.

Die niet en wint,en niet en heeft.

En efter als een gilde leeft

,

En noch fijn fchulden wel betaelt,

Segh , foo ghy kunt , waer hy het

haelt.

Met wijsheyt verfinnen.

Met hoopc beginnen.

Met gedultvcrdragen,

Dats een voet om wagen.

Een die het ftaeg na wenfché gaet,

En weet ter werelt goet noch
quaet.

2J
Dient God vier uyrcn alle dagen,
Drie uyren voedt u met behagen,
Slaept feven uyré, ofkundje min,
Acht uyrcn let op u gewin.
Twee uyren moogdy u vermaké,
Of befich zijn met lichter faken

;

Wilt dus u dagen leercnfpircn,

Soo fult ghy ziel en tijt bewaren.

Wilt ghy van fonden zijn bevrijt,

Soo fteltu voor, tor aller tijt,

Een oogh dat uwen handel fier.

En watter over al gefchict.

Een oor dat hoort het minfte ding
Dat oy t uy t uwe lippen gingh,
Een bock, daer in gefchreven ftaet

Dengrontvanuwcs herten ract;

Soo ghy dit naden eyfch betracht

Ghy iklt de fonde buyten macht.

Geluckich is de menfch , die , als

hy gaet te bedt,

Sijn rekeningh met Godtgedue-
rich effen fet.

Geluckich is de menfch, die, als

het licht begint,

In fijn verlichten geeft een nieu-
we werelt vmt.

Hoehoogcrbergh,hoe lager dal,

Hoe grootcr boom, hoe fwacrder
val.

Hoeorooter Staet.

Hoegrooterhaet.

Vrientmeynjetiucthctfchaepjen
wel,

Sofcheertdewol, en niet het vel.

d 2 Een
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Een hovenier moet zijn gemijt

Die'tkruyt tot inde wortel fnijt.

Sin-fpreucken.

Wat is vanrijckdom,lufl:of eer,

Geen ware vreugt als inden Heer.

Veel en vry boerten is onfoct

,

Meeft als men t aen fijn meerder
doet.

Vrient houdt feer,

Godr noch meer.

Godtwrecckt
Daer hy niet en fpreeckt.

Vreeft ghy den blixem of quaet
weder,

Soo houdt u laegh , ofgeeft u ne-

der.

Men fictet hier, enover-al,

Wacr hoogmoet komt, daer naeft

de val.

De vors fpringt weder na de poel,

Al fit hy op een gulden ftocl.

Het Hof fal nae geen efel vragen ,

Dan alffer facken zijn te dragen.

Dickwils fiet men dat de fotten

Metdewijfe lieden fpotten i

Maer wie fich nae wijsheyt (lelt,

Lact de gecken ongequelt.

Hooge vloeden,

Godes roeden.

Wat is van lufl: ofmachtich goet.'

Niet beter als een ftil gemoet.

Socckt vreught , ftaet , rijckdom,
ooft en weft,

V zide wei-doen is u beft.

Wilt ghy zijn rijck in korten tijt ?

Maeckt u 'tbegeerich herte quijt.

Wat mach men van een ouden
menfchbegceren

!

Hoe oudur vogel, hoe nooder uyt
de veeren.

Die veel verfets en uyt-ftels vint.

En is tot geven niet gcfint.

Segtditaen vrienden engebueré;
Die wilbefoeten, moetbefuercn.

Telt den rechter geit,

Soo is fijn oir ontftelt.

Doet by een kleyntjé dicwils wat,
Soo wortet noch eé groote fchat.

Spijt gaept wijt,

Nijt die bijt.

Wanneer de fleutel is van gout,
Waeriiïerdan een flotdat houdt/

Tuftchen hant en tant

Wort veel te fchant.

Geen hinn' en worter goet gefeyt
Die elders woont en elders leyt.

De wolfruyft van baert,

Maernoytvanaert.

Dit vond' ick, waer ick ymmer
quam :

Ee fchurrift hooft ontfiet de kam.

Doet wel en wandelt inden dach.
En laet Nijt feggen watfemach.

Om



S'm-fpreucken,

Omnietbepeerthy wijfen ract,

Die op fijn malle luymen flaet.

Schriften van Sotten

Zijn voor de motten.

Wilt ghy van brievc zijn gedient.

Schrijft door een bood' en niet

met vrient.

Wie taerten eet den gantfchcn

dagh,

Maecktdat hynict meer taerten

magh.

Geé menfch en late fich vervoeré

Van lacchendefchouté, offchrey-

endc hoeren.

Die't hooft licht fteeckt in alle ga-

ten

Die kander licht fijn oiren laten.

Geen menfch fiet meer fijn hooft-

fweergroeyen.
Als die met alle dingh wil moeyé.

Indien ghy vrcck en gierich zijt,

Soo weeft het dan van uwen tijt.

Bcfict de luft en haer beleyt,

Nietfoo die komt 5 maer foo die

fcheyt.

Niemant worter oyt begeckt.

Als een die het acn hem treckt.

Niet en wort^oo fijn gcfponnen,

Often komt wel aen derfonnen.

Een dien het al na wenfchen gaet

En weet 'ter werelt goet noch
quaet.

2p
So ghy ccn vricnr gerieven kondt.
Stelt hem niet uyt^maer helpt ter-

ftonr.

Als oude honden baficn,

Men dienter op te paficn.

Geen oude kat fpcelt met een bal;

Macr loejt hoe fy wat vangen fal.

Wanneer mé't een of'tandermift,

So leertmen dat men niet cii wift.

Wie vintjof wint een ware vrient,

Die heeft fijn dach-loon wel ver-

dient.

Die meer begeert dan hé betacmt
Mift dickwils dat hy had geraemt.

Hoelfietmé dit nier menichmael,
Aé(?^^«//> ontglipt ook wel eé aei,

Hy behoeft een harden fchilt,

Die het al verletten wilt.

Nagroote blijtfchap kót gctreur,

Vreugt in het huys, druck voor de
deur.

Hafpels in ficken, en Hoeren in

fchuytcn.

Die plachte veeltijts uy t te mnytc.

Hy doet de goede lieden quaet
Die't quade fonder ftraffcn laet.

Geen nutter dingh voor gramme
finnen.

Als ftil te zijn , en tijt te winnen,
d 3 Un-



20 Sin-jpreucken.

Onrecht te lijUé, en nietteplegc.

Dat acht ick voor ecgroctéfegé.

Een harde ftecn dit wet het yfer,

En harde flagen maecken wijfer.

Een die't al heeft na fijne wenfch,

Acht dié een ongeluckich menfch.

Kunfl: gaet om broot,

Maer helpt ter noot.

Alle dingen kan men dragen,

Wrgefondcrt goede dagen.

Hy die een man was inder noot,

Die blijfc wel onder weelde doot.

Geen gout foo root,

Of 'tis voor den noot.

'tis even goet wat dat men kan.

Wanneer 'tgeluck wil metté man.

Terecht foachrmentflimme katte

Dievooré lecké,en achter kratté.

Die jockcn wil,moet jock verftaé,

'tIs anders beter ongedaen.

'tisgoetjocken daergocdegront
is,

Maer maeeket dattet niet te bont
is.

Men prijft de dicht-gcwolde fcha-

pen,

Want by den ruygen ift goet rapé.

Omtefnijdcn inden kaes
' Dicat een wijfc meteen dwacs.

Heden koop-man.
Morgen loop-man.

Godtbeydtlangh,
Maer wrecckt ftrangh.

Een aep wil met een ydcr gecken,
Enfy en kan haer eers nietdeckê.

Wie fpreeckt, die faeyt

,

Wie hoort, die maeyt.

Heeft ym at met fprekéfich vergift

Ten wort met geen fponiy uyt-

gewift.

De feughmifdoetj

Debiggeboct.

Swijgcnendencken
Kan niemant krencken.

Het leen is voor den oudften.

Het geit is voor den ftoutften.

De naefte in d,engraet

,

d'Oudfteopdeftraet,

Mannen voor vrouwen
Sullcn'tleen behouwen.

Geé moeder macckt een baftaert-

kint,

Hoe fy het raept, ofwaerfhet
vint.

Van deugt totdcngt,

Vanvreugt totvreugt.

Wat ick vliede, wat ick wenfch,

Watickdoe ick vind' een menfch.

<©ufc



lacht-Jpreucken. 21

O tifc giongflinoR fjintdif6 it Isutbc Ito»

nicnbc/ücrmocrt tjfliibefïucrlicpt ber

\ttl begmt uan pcrrbrn/ftonbcn/jagfn en*

beblicflfn/ gcernctc I)0D:cn cnftlf0 fma*

feclifhfe fiJjfRcn; upt \ueIrBni{iatib?l[)p

bcücIgeitöE fpKcch-Touonjben fiteft gclcect/

en tot fijn rpgrn cnbe anbevt üjtenö«n ge*

bjuptfe/ Ijieraeii'gctcpr&cnt.

Hy is ecndwaes>

Die om een hacs

Veel rmertenlijtj

Ennochecnpecrt,
Veel ponden weertj

Den hals af-rijt.

Wie indefomervift, en inde win-

ter vinckt,

tls vrecmt indien het vlees hem
indekuypeftinckt.

Wie 'swinrers vinckt, en fomers

vift,

Hoeveel hy vanght , 'tis meer gc-

mift.

Wik Efaus ftaet voor u niet kiefé.

En fegen voor den jacht verliefen.

Venator tenera conjugü immemor»

Vliegen en jagen

Zijn vrouwe-plagen.

Een HaeSj een Ree, een Swijn,

Diefe vangt maecktfe zijn.

Sic venare ^ rex^ ne regni negligantitr

munia,

Zijtghy eeaPrrns
j jacghtnietfoo

ftcrck

Datghy verfaymt u eygé wcrck-

Mieux vaut mejl'ter

^ue efprevier.

'tls voor uhuys een vafterbalck

Een ambacht , als een grage valck.

Es ij} alle taghjaegh-dagh^

Aher nit 'altaghfah-dagh.

Alle dagen
Kan men jagen,

Maerde vangh
Komt verlangh.

Bechiens^ oifeaux^ amonné' ^i^^tt

Tour ttnplaifir heaucoHp de larmes.

Van vogelen, honden, en lichte

vrouwen.
Voor een genuchte, duyfent rou-

wen.

Mit un^^illige hunden ijl nichtgutja-

gen,

Wenn der hund inght lufiigh ijl zum
jagenyfoo reitet er aufdem hinder».

Daer baetgeen rmcken,bidden,of
vragen,

Met onwillige honden ift niet te

jagen.

Everj/ birdü knour^enbj hi^feather.

K^ petite occajion

Trend Ie loup ^ mouton.

Wanneer de wollifhonger krijgt,

'tls nodig dat hetfchacpjé fwijgt;

Wantal enblcetetniettevcel,

Hy grijpt het beesjcn by de keel.

Peer-
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lacht'fpreiicken.

Peerden-;.

T/ cAvaltanto val^ c^uanto il va,

Freno indorato nonmegliorA il cavallo.

Eengoetpeert is een edel have,

Als't reyn van hayr is , ende van

beenen gave.

Be tout foil bon cheval.

In al hayr mach wel eégoetpeert

fteken.

'tis om niet gefleuyt , als't peert

nietpiflenen wil.

Bonpied^ bon ceil.

Cnvalcorente^/èpoltura aperta.

Chicorre inpoftx

Con la morte [chorz*.

ijhei)al de paille^

Cheval de bataillc^.

\_^eavallo chi nonfortafella^

Biada mnfi erivella.

Trotto d'afino poco dura.

Afmopumpto cembien che tretti.

Honden-;.

^i tae chat vu. chien^

T^faiB pasbten,

Canis domi ferocifllmu».

Canes panes fbmnrant,

Canis timidus vehementJus latrat quam mordet.

Dehund die vielbellen^beijjèn nicht,

Ogni trifie can^ mena la coda,

Can vecchio non baia indarno,

2{onfeda tantopare al cagnuolo quanto

la/ha coda dimanda.

Chienfurfenfumier ejl hardi.

Carezze di cane
,

Cortejie diputtane^

Inviti dhojli,

Nonpuofar fhe^non ti cojli.

Als gy getoeft wort van eé weert.

En dat een hont u quifpel-ftecrt,

En dat eé hoer u vrientfchap doet,

Dencktvry datu dat koften moet.

Can cheallabaia non r^orde^.

Een hondt die men een been ont-

neemt, en kent geen vrienden.

Bloode honden baflen veel.

Sy en bijten niet al die haer tandé

laten fien.

Beter een hondt tevrient, als te

vyant.

Laet, dien het luft , tejachteloo-

pen,

Gy, hoefje wilt-braetjlaetetkopê.
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oAmoris Laconïfmu

Liefdes Kort-Sprakc^.

IN-LEYDINGE.
PHiLARETT» Vin VFaermottt , een foet-aerdigh Edel-man, in fijn

groene jaren de werelr met oordeel gefien , en verfcheyde talen

geleert hebbende, is naederhant in fijn vader-lant gekeert,cnde

aldaer eengeruymentijt gebruyckt zijnde gcweeft in verfcheyde ecr-

hcke (dochmocyelicke) bedieningen, was eyntelickvande fclvever-

moeyt endc af-keerigh geworden, en hadde daerom fich metter woo-
ne begeven op feker fijn buyten-huys, in een vruchtbare lant-ftreccke

^ierlicken op-gebour, om aldaer fijnen overigen tij t in ftille befigheyt,

buyten nijt en ftrijt foetelicken over te brengen. Hy dan in dit buyté-

levcn nu eenigen tijt getreden wefende ,
geviel het ontrent den lieffe-

licken Mey-tijdt dat hem indevoor-feydc gelegcntheyt eenige fijne

vrienden, ende onder de felve een goet aen-tal wel-op-gevoede jonge

lieden, quamenbefoecken; diehy opeenfchoonenmorgen-ftont (in

eenvenfterleggende) hadde vcrmerckt eerfl: te gaen wandelen onder
debloeyendeboomèn vandenaen-leggenden hofF. ende eenigen tijt

daernac fich te hebben neder-gefet onder de nieu-groenende telgen

van eenen jeugdigen linde-boom, op het voor-hofF ftaende * alwaer

de felve onderlinge tothaerekoninginne hadde verkoren lonck-vrou

ThroneJiavanGeeJl-rijck.^ met macht om voor datmael een ycgelickop

te mogen leggen foodanigenlaft ende bevel als de felve foude mogen
oordeelen tot de meefte vermakelickheyt van't gefelfchap re fullc die-

nen : in wclck ampt devoorfz. jonck-vrouwe Fhronefix (nae eenige

heufcheverontfchuldinge) getreden zijnde, was befich aenden dcfcn

enden genen vafc'teen of'tander te gebieden; hier door began in't

gemoet van VhiUrettu (dithoorendc endefiende) eenige gencgent-

heyt t'ontfiaen om fich by de voor-feydc jonge lieden te vervoegen,

ten eynde om mede wat goets en wat foets onder de felve voorts te

brengen, nae voor-vallende gelegentheyt ,• alles ten eynde om aen de
voor-feyde fijne gaften te betoonen hoe aen-genaem hem derfelver

gefelfchap moefi:e wcfen,dewijle hy> als tegen fijnen aert en jaren,fich

onderde jonge lieden q.iam vermengen. Hierop dan beneden geko»

men zijnde , ende het gefelfchap naerdcrcnde , is hem van twee fnege

jongeheden ( fich van den hoop af-fonderende) de wegh hcuiTcHck

e af-ge-



S/f. Tn-lejdtngc^.

af-genomcn, doende de felve acn hem verfoeck, ten cynde hy de jegê-

woordige vergaderingc wat by wilde woonen , ende met fijn bevallick

gcfelfchap wat vermaecks aen-brcngen. Soete jonge liedé (antwoor-
dcThiUretus) dacickhebbe en paft niet op defegelegentheytjCndcdat
hier wel pafTenfoude, dat en heb ick jegenwoordelick niet; laetmy
daerom aen my felven , en onder-houdt malkandcren,als ghy begonné
hcbtj vogelen van eender veeren dienen befttefamcn. Neen, Heer,
antwoorde een van de by-ftanders, dit en is geen haven om fo voor-by
te zcylen Tonder tol te betalen : heb ick niet van wijfe lieden gehoort
dat het de befte flagh van jonge lieden is , die foo wat van den ouder-

dom al-reets infichvertoonen ?* ende wederom, dat het wel de be-

quaemfte forte van oude lieden wort geacht, die nochfoowatvande
jonckheyt aen fich hebben behouden ? Dit gebeurende, endedcfe
woorden noch niet geéyndigt zijnde, bevonthcm PhiUrettu ovd^ingtlt

en als belegert van een groot deel van't gefelfchap, alle gclijckelick het

felve verfoeck met eenparige begeerten ernftelickaen-dringende : des

hy fich eyntelick liet gcfeggen, ende meteene de koninginne eerbie-

delick gegroet , ende de handen gekuft hebbende , fette fich neder ne-

vens lufvrou Virgimx 'uan Bly-leven^ verwachtende op wicn de bevelen

van de koninginne foude komen te vallen, ende wat de felve fouden

uyt-brengen. De koninginne niet langh hier nae hare oogen flaende

op Fhilaretu^ , bcgan re 1'egghen ; naedien tot haerder kcnnifte was
gekomen, dat hy, onder andere goede faken5in fijnreyfcn naeu-keurig

wasgcwceftom voor-raettedocn van allcr-hande aerdigefpreucken

ende fprceck-woordcn, die hem hier en daer onder andere natiën wa-
ren voor-gekomen, dar foodanige fpreucken kort en fchcrp zijnde , en-

de in weynigh woorden veel begrijpende; haer bevel was dat hy ten

goede van dat foet gefelfchap Ibude acn-van»en uyt te brengen, ende

te befchrijven de rechte Minne-plichté , bcyde voor jonge vryers ende

jonck-vrouwen, en dat alleen doorfpreeck-woordcn en focte fpreuc-

ken , om alfoo eens in een kort-fpraecke te mogen fien, dat foo veel

aerdige geeften in't lange voor defen hebben voor-geftelt.

Thi/arefM üch willende verontfchuldigé op fijne jaren, kortheytvan

memorie, en andere ongelcgenthedé meer, wert met gcmeeneftem-

menverwefen totgehoorfaemheyt ; in voegen dat hy, fiendehoedat

hy gefcheept was, en dat hy den bal fpelen moeftc foo die lagh , den

voorfz. laft eyntelick aen heeft genome, met verfoeck nochtans dat hé

tijt foude werden toe-geftaen tot den nacr-middagh,om fijne memorie
niiddeler-wijle op diegclegenthcyt wat te mogen vcrverfchcn : Het

* Utadolefcemem, inquo aliquiJfenile, ficfenera inquoaliquideft adolefcentij, probo. WCJCK



Liefdes K'ort-Jj?rakc^\ jj
weick hem by alle zijnde in-gewilligr.hecft fich tciftont dacr na aldacr

ccndicnacr gevonden, die hen alle vcifochte tot her middagh-mael
te willen komen ; waer mede het gcfelfchap van dacr gercheyden,ende

óc raael-tijt korter hebbende gemaeckt, als nacr gewoonte , heeft fich

des nae-midd.'igs ter bcftrmderplactfe in vollen getale laten vinden, al-

wicr'Thiiarefus int midden gefeten zijnde, cnde een fchriftclickc mc-
moric,tot fijn behulp,inde hant hebbende, aldus bcgan te fpreken :

't^a ecu 3taltaeiij3 fcgacn /

Chi ha auuto moglie^ merita tmtt coro-

na dipatienza ; chi vha auuto due^

AI tffittfuICF/ foete jonge lieöcn/ öat ifR

mijn fjoofl ront-om brfhfil timbc/ met
met berfcljg toren / tifle ben ant ban inUn
licfFcIitljfii jBep-ttl bt / matt imt rrcïjtc

ïifrc&-i|cf-bloemcn /üatip/ met mctngfjtf

ban öriife [miren / na öe grIcgcntlJtPt »iö*

n«r jaren; ebcnbjcl norfjtansi/ alfoo irö

öoojubje )fgcnüJcojt)lj}jept in mpfelbcn
getoac r ben geluojben fo eenig* (

'ftcn Uiret

Mietfioebanigc) jeugbigc in-ballen enöe gc^

öarlTten/foo oenicli genegen getoc^bcnijet

bctfoecS /bp H licbê ain mp Ijcbm g?Daen /

nae te Bomen/ten bcflrn bat icfe San/m tot

bericht ba {joMbare en pou-nuttc jonge lic
ben te oyenen foobaiiigc acn merc&uigen
olsc if6 npt fpifnehfJi ban bctfriirpbc bolc
ben fanbfrf n tpben fiebbe ypt gcbonben /

oojbeelcnbemönjöplifljtöfc üjefcn baticü
cenpberinbcfcgflcgnttycpt aen-b?tjfc but
Uiegö/bten ir6/nac btoalsn en malen/ epn^>

telirö Öföbf geoo?becIt ben btfitn te toef?n.
Van ilrooinen te fpreken , is \Tacckem;e luyden
werck. gffe fojntc ban tot bcfaerfec/ en
feggcbatcenltJ^pfr/ ecnbjpOcer üJtfeHbe

ban föne jfugt/ enbe een üjtjftcr / brp t?cr

5Önbc in öncrcjcugt/ brpbc b;tp bjatbr;"

rtrl)tö ban boen ïicGbrn ontrent fiet bclcpt

b«n öare icMQ\ii', een bjpcr om fnnb:po
fifpt mei te gcbiupröcn ; een b^ijficr om
fjaet tcerfiept niet te mifbjuprfetn / 'Vonbe-

fociitc, a'oai->cdochtc, ffponen banmitjs/ en
'tijSbrbJarrfirpt/bjant fpreeckwoordtn zijn

dochters v.i-n de da^lielickfche ondcr-vindinghe.

1©el aen/ it\. ben gffint ïju-r toe bjat te tf g»
gen/maercpÏTct6o?tfïc baticft (ian ; Een
greyntjc pepers is beter als ec made vol pópoenë :

Niet hoe veel, Macr hoe ecl.

Niet hoc kleyn, Maer hoe reyn.

<?n in ftlfcmamere/

LespliH cturtesfoUies fonttOHSjoiirs les

méilkures.

De kortftc mallichc«kn rijn slti/ti de befte.

mgrtta tma depazzJa.

Die een wijfheeftgehadr/vrrdicnteenkroone van
lijdfaenihcyt; dieder twee heeft gehadt, vcrdieor

tcreenvandwaesheyt.

'tSlSecnfraniöüJCojt/

Lepremier mary^ efl Amyjefecondmdrj
ejt mary^ letters

eft
matjhe^.

Deeerfte maniseen vrient, de tweede man is eca
man, de derde is eenmeelter,

^omm'ge onber cnjögaé berber/ en fegg?/

Eens te trouwen, is nootwendioh-yr, twee-macl,is
malliglieyt, drie-mael, is dulligheyt.

HDat mp bêlangt/icn Doitö; bit boo; toner*
acDtiglj/

Als van twee gepaerde fclielpen
D'cenï breeckt, ofwel verlieflj

Nieinant fal u koniicii helpen

,

( Hocje foeckt, of hoeje kieft,
)Aen een, diemet L-ffen randen

Juyft Of) d'aiider pallen fou

;

D'ccrfte zijnde bcltepanden,
Niet en gact voor d'ccrlie trou.

fber toif fte bit foo't ftcm goct hiwmt ; booï
mp/itfe rnfal iegenüjoozbelirti nirtflarn
ale op iKt ecrfie / tn (joe men gebo?gcltcrt
baer toe grraBen Iian. <en bacr tot jVnfi irB
bit/ aiö tot een in-lcpbinge:

Een dief vond' licht een open kifl.

Indien hy alle dingen wift

;

Een vryer kreeg wel haeft ec vrou,
Wift hy flcchts waer hy vryen fou.

e a 3ö4t



1 Liefdei Kort-j^rakc^.3^
ï©atract batt cm bittetoctcn J b;aöcnbc

bipjrö. irfeamtojoojbe; öat Jjier te lanüe

or^cr tjf jonge DocDtf riS m't öcmecn gene

ofVueptiiac te tomben ^tin / bie ntct en yclle

ttacr een soetgcfdffbay/ öelutjlemcn be

fdtoe in öaretoJPÖcptlaft/fottber bVuangD

ofte acn taebuige tot filoofïer-Ieben. toie

ban bfftlüe en fcpttr niet t"eciu0er tijt/ ten

ininjlen inDa«f«ï^f"^

Moriar, nifi nubere dulcere eft.

Ueureufe'vrajment eft la vie

De lafemme, ({uife marie.

Et a troavéun bon effoux,

Ie meure ^ficela n'eft doupc.

Omno adeo genus in terris.hominumq; ferarumq;

Et genus xquorum,pecu<les,pia?que volucrcï

Inwriasignemqueiuunt.

Al het kleyn, en groote vee.

Al de viflen van de zee,

Al de vogels van het wout,

Wenfchcn om te zijn getrout,

Wenfchen om te zijn gepacrt

.

Waerom mijne jeugt gefpaert ?

Ja/qu a laformie.

Teut 'veut compagnies,

Cceurfansjame^

Corpsfans am<-J'

A! is de mier

Het minfte dier.

Noch wil het paren :

Een rijpe maegt,

Nacr eyfch gevraegr,

Sal die haer fparen ?

HaetbaneenjongelinrBoecne tan aïle fn

fgue in-bcflöinge fjier toan upt-ncnien : <!2n

tï.vrom/ ifl? jonrfi/tojprr/ baer gjjp fiet oog
op ö«bt/ foofïcUctlM|l/bat

longe jaren

Willen paren.

f

26egtntfe 'luat aen te 6omfn ? öetitfit bat
öDpfeinBacrfettoen j&oojt mompelen

En ejperant mieux.

On de-vient vieux.

Metbetertehopen
Is de tijt verlopen.

«iBnbjp niet fonber rebenen:

Dedemain aderaainlc temps s'enva.

En attendat un marjiquifoitchevalier^

Les tetins me pendentptfqu au brauier.

Terwijl ick wacht een man van
ridderlickenftaet,

Soo voel ick dat mim jeugt al vaft

daer henen gaet :

3(lljS etiip op foobanigcn ongcTegcntöcpt

ccntooo^treffelifïie joiuft tojou 6laegï)êlic6

toojtgefeptgefpjo&é tefjebütn,

2ffTe teer/ftuaffe/niblcpfe i benïttbatrcïjc*

quamer ijï omijetpnrfibtr liefbcn/alö om
meuIeMtcenen te blagen. <©eIooft be me^
becijiien en natup^-meefietjS / bic Jier in

rtlaerfp?e&en/ en 50n gctooontc feggen:

Tajles couleurs, defirs malaccomplis.

Vrij fters/tbleyck van uwc wangen
Koomt van eenighfoet verlangen.

Ville pafte.

Bemande Ie maften.

Bleycke verven

Paren offterven.

31fTe filoetfiöan lebend öonbtfefiet

D at foo een Amazone eené AlexanJer verwacht.

3lTe bloofcnbe/ entoel gcbaen i

Onpeut bien veir afa couleur,

^tellepeut eftrefa douleur.

Men
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Men kan wel ficn acn hacr gclaet

Datfy het minnen niet en haet.

3(Te fiffficHcB i fptentfitmiffrjttn

Aiit focictas, aut mors.

s'll faut moiirir unjour^

Ie veuxmourir damour.

Wanneer het ymmer wcfen moet,

Deminne-doot is wonder foct.

aiTe toefIiflö/ en lufïiöD i

Malaifcment peut durer Jeroffigiiol en cagc.

Een wilde vogel achtetpijn

Langh in de kooy te moeten zijn.

SfTefujaermocbig/ciibicïitoiIprucötcnöc^

Vn foupir

<tVn fotivenir.

Maegde-fuchten
Zijn maer kluchten.

©emfet batfe fept/ eften minflrn/ pfp(l

Soupir d'amotir Dieu vom convoje^

Ou ji nepttis allerje vourS ewvoye^,

Soet fuchjc vliegt eens by dé man
Dien ick nu niet genaken kan.

SOeflorjo-tijaücntieenmofbig^ frgt öaer
bipcu:&/

Matrimonium.ad ni3Joratendenti,decus ac robur.

Macgt, wiljeftaet, of eer,of glans,

De luyfter komt u van de mans.

3!lT^ neer flocftt g / en felepii in èacr oogc.^

Humilis mensaptamarltoefl.

Ren nedrigh hert is voor een man
Soo nut, als yct dat wcfen kan.

3lffe qnaïtifft grïiOTitoeti Ibp ctn (Ti'cf-baber/
(lirf mofbciv cf öicrgclöflie i

Ofyemant deur, of venfterfluyr.

Die qualick is, die wilder uy t.

Eft mihi pamque domi pater, eft injuftanovcrca.

(ièttff moebcr tjs een öactigcnann; een
jcngrn Uicrprtibe op cm tijt uac tl Ijont/cfi

rflefö;nbe fijii (lief morbcv/rirp bnrtct ntrt

al uuiö til toajï. een üjcemt ffggcn ';

3(Tf tocl bp fé b?ofbrr/ofanbfr gccbf li?tc*

ben^ ifB luect bner jijiiber bicffggébciticn;

Meglio una cattiva pniola d.1 niarito , ch'uiia

buona del fratello.

i

\ Al beter van een man bekeven.

Als by een broeder wel te leven.

<{5flP baerom / tot fafflupt/ Rcft bafl inrt

ben oubfn Uter-mecftei- ünn befe üunjl/

omnct
poflè capi

Geen vogel (wilt vry nette hangéj
Of hy en ftaettezijn gevangen.

|5ubo?ber tot befact6cfclfj{;

Souckt gy ec wijfna uwc wenfch,
Gaet niet voor eerfl: tot cenigh

mcnfch,

Godt is de vinder vande tron,

Gaet cyft van hem eé goede vroi'i;

En krijgt gy dic,foo geeft hem eer,

Want'tis een gave vanden Heer.

JB.Kr aïsJtfB ban fé <j5cfbc lt>Ktitoe fnzc»
&c/ irh en brrfiae gcé bolmaecfete, b'^ta*
üafnfepttoel/

Ogni donna c vacca
Aqiialchetacca.

e
3 Ko«--
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Koeyen hebben plecken.

En vrouwen haer vlccken.

Wp wotijbsttt

/

Wiepeert,ofwijf, foeckt fonder

gebreken.

Die mach het werck wel laten fte-

kcn.

En denckcndathy fijn bed j en

ftal

Voor eeuwig ledig houden fal.

JBaerfettojpurefitmnge bnernae; anber^s

gcvutffelitb gp fult u bcrgtflT^n. '^Zm fcfeer/

en ö'ccbarentfjfpt letttet

:

Gcenfoofchoonenfchip,of'theefteenpompe.

i^etttoecöcöat öi« te öocinö/ leert onjs

btƒranst-iuan /

Entre perdre avecfrudence^

Ilfaut < Tourfuivre avec ejferance^

Supporter avec fatience^.

Met wijsheyt kiefen

,

Geen moede verliefen

;

Maer ftaegh vol-hcrden

,

Soo ral't eens werden.

ïflttonjSüflti eirr in't bpfonbcr luöt fcg*

rn; 42?ril iiopêöc'tücguifcl/ of ijttfcijoon

e UiaerDept I0 /

K^Jfet demande^ qui bknfert»

öat
Heufèlick toe-^efïen

,
gcnoegh gebedenis, en dat

een dic wel dient, met ftil-wijgen eyft.

jRöfOtans? ren pc8?Mi(.icnlütcn Ijcternft

!?) tïunt u fp?£&cn / en tont te gacn ( alpi't

tijcisi.) Uiant

llmalcrefie^ a chitafcondt^.

Verfwegen quact

Blijft Tonder raer,

Verborgen pijn

Geen medecijn,

Diefchamcn, en mijden

,

Staen veel ter zijden.

BopenUt be bet&ieftnge / en $oe bte te bo^

ijï/ baer aen ijS lijp luatbrel gelegen.

Terrtnte& ntelon

Apeine les cognnt on;

Wie kenter oyt nac rechten eyfch

Meloenen j enhetvrouwc-vleys ?

U^Pf(88(ti&<iet0m&pgoet seMgjp / roet

be%,atiiit^n.

Noverts, quam amare vclii.

Kent, enverfinr,

Eer datje mint.

«f tnetöenfjjaagisnt/

Ante que cafés,

M ira quehazes.
Que no esneude, qtiedefch.i2ïi.

Eer datghygaet
Ten echten (taet.

Let op u faken j

Want 'tis geen bant

Diemctter hant

Is los te maken.

5©e franfcöen Sleer-maSec \tp\^t toel/

•^JMefuret troüfoü , avant que tailUr

unefoü,

^ife hajle en fheminanty

Sefourvoyt hienfouvent.

Wilt
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Wilt ghv wat maecken

,

laf ^ cns trnn \s:{{mi met

Meet wel ulaecken

Eer datje Tnijt;

Hy kan licht dwalen

Wt fijne palen

Die hacftigh rijt.

Umais chofefefit b'ten en hafte^fors que

fugir U fejle^.

In hacftenkan niet goets gefchie-

den,

Tenzy datgydepefl wilt vliedé.

Nietmctter h.icfl als vloyen te vangen.

^ttjgen top. <en mrt ern rymtjcn

Hacftigeipoct

Isfcldengoet.

Nihil tam jniinicum confïliis, quam ccleritas.

Die wel op ccn faeck wil achten

Die en moet voor al niet jachten.

<l5cri:ioc lö&eii macD nKnlicJt ober-gaen.

Campernoelj' ofduyvels-broot
Wort in wcynigh uyren groot ;

Maer een goed' en nutte vrucht,

Die en rijpt noy t metter vlucht.

JBacr

Cocdc en groote dingen willen tijt hebben.

25pfonbcrin foo ten nttoifDt^SPOcïfflcttt»

Jjcpt/ al;s 13 öe stne baci top üan feehrn.

.^i en hajlefs marie^ a lo'i^rferepent.

Al die met hacft een vrouwe trout,

Vint (als't te laetis) dat hem rout.

3-0\

e2<5>U!r.e b«ït/

Plujïofl Afeurir

J^f'Jmafidrier.

d'Amandel bloeyt vrocgjdc mocr-

befylaetj

Maer let eens wie het beter gact.

•t(©utic eiitoertiouöelBooit frpt/

Satcito, C fat bene.

AjfeztoJi,Jibien.

Haeftgenoegh
Ift welgenoegh.

€iibftfcnï;crl»iioc üoc? lijperjö ban Tmcr
cerflctoam&apiB/ Dic Uoniicn fitöbcojal
Iicfjtf Itcli umaHcn ;

Kalf-vleySj half vleys.

Eenvryer (fcggéfftlfOC^ diens b.iert niet lan-

ger en is als fijn taiuijn, dat isecn monder
; JjfC

lulrfeer faccfeni cii berbctercn maer tnct
toattcbertoeben.

Van vrough ombijtcn, en l.iet te trouwe, enkri/gt-

men niet licht den hooft-fweer.

(g,n öDcTjtfrjs toert ^it in cemge lanöcn an'
öerjsnrttoertfegefitlt:

La 'vefuea'vec Ie dueil^ U filU avec Ie

morueau.

Een weeuwe die noch rouwe
dracgr.

En met het fïiot^eé jonge maegt. )

IBrgbanmet fee jarStigScptinöittomS.
duotbcflupt/

Laet j.;chtigc liiyden op efels rijden , foo leerenè
wat liiinnoodighis.

iTf}a«r



^0
jDaer \i\i Dient nl mcbe plnetfe te ÏJcbbcn/

Jjoetoel men al fföoon gcftomcn ijö bp tie

flene tiie men recijt incpnt. liat (©rcot en

beöcnfRelufi ïBoojt en bicnt met tcr(ïont

uw jjcflmgttt : men matö in foo grootc

faceacn ntct ballen geltjtfi een <ènb in een

bijt/ een fiorpmöe floot / of een boet inbe

IjoofcUi ba?rbtcntfoa luat toooj-fpclis ge»

buiprfet/ aljs öe frftccmerjSiJlfgcn/ cerfp

ïjet fycl acn-baitgen. daer diem eerft foo wat
vanden boot gcfproken , om allenxkcns acn het

fciiip te gcr.iken. jDafr bc faecfec ecnjJ luel

begonnen 5i)nbe/ enbicntomgeen toaen-

tojecfe lieötclirfefn nae-gelatcn tt luojbcn.

i
(üjnec (jioofbiöDfpt ijs Bier / en elDerji frlJ.v

bclicfe.

Vaine^^ury certaine mifere_j.

Ydclevrcefc, is fckere ellende.

Lact de vogelkcs forgé,dic hebbc dunne beentjens,

feptbjbiiptjïtnan.

Chï a fAurA di pajjcre ^ nonfeminapa-

nico.

Wie voor mulTchen fich ontfiet

Die en faey' het koren niet.

'tgöUifl geficn/öat prmaütfcoo: Ineefc cbf

fict fclüe bat Ï)P b^cefbe/rir^ oytc Öiïlp DaeU
be.

Le wal advient ^ aceluy quimalfogne.

Die ftaeg voor onheyl is beducht,

*tls felden dat hy dat ontvlucht.

'tgö btuacfSrpt boo? een blneuUJe frjjeen

te öufDtcB/ eeiinen ficö opt jlict.

Bn U cAverne des larrons , on ne parle

dHgibet.

Dieftelen wil, moet om geen galge denckcn :

Die fpden wil moctfich cenbil-flagh gctrooflen.

Liefdes Kort-ff^rakcj.

plus in metuendo cft mal! , qiiam !neo quod tïme-

tur

€n in alle manier? ijS in be b?cefe tJceïtrjtiS

mcerbct quact/nljff inbe faeefte felfsf tit ge*
tjec(ltoo?t/ ftöoon ^it algualyrfe Soomt
upt te ballen . <©aet ban boojt met be gocbc
fa&c/ cnbc en ftoot waen een Blepntjen niet.

Chi guarda ad ogni penna, non fa mai Utto.

Wie elcke veer wil ficn en raken,

Hoe kan die oyt een bedde maké ?

<©of6ffBoottöetfo gcbielbatmenu boo?*
fapUieos/ enbe bc (üucfeen inbe Sant gaf/
nOCD al niet geftuitÖt/ «s" goetaenbeelten

moet voor geen flagh bcfwijcken.

Il n'ejl hAïdj qui seffrojs dun refus,

Het is eenkillich hert , en fonder

goeden raet.

Dat om den cerftcn Neen een lie-

ve vrij fterlaet.

Sinbefen gcballe bi^ntfooluatDcufcgton»
bcfcöanmDfptin'i toerth gepelt/

Vbi pudornocet ^ftulth'tA eji^nonfudor,

Daer de fchaemte fchadelick is , iffe niet all
dvvaesheyt.

3lc6tueetbatterecnige foo Ijoogf) b^iben*
bc/ ofte oocb tucl fo neer-flarijtig 5nn / öatfc

•tgrJjeelUJcrtli/oocfiopfjctferfteaf.feggé/

bacr laten, ^ictalfoo / 55e bebinbinge
ftccft DiciiüJile gclfcrt bnt fulcr een mtjö-

nagO ijs. jlBcn bient Jjiec baficc in fjjn

fcfjocnen te gaen.

,^i timidl regat , doctt negarc^.

Wie befchromelicken vracgt, die leert weygeren»

31n tegtitóetl/

CourAge^ fAtÜ touvragc^,

M« arbeyt krijgtmen vyer uyt den fteen»

Se*
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^dQtt^ en bzpetjO j^ebU tjp Ujat aemeitiji

De ftadige lager vangt het wilt,

enlJODjbcb^pecisy

Aen-houden doet verkrijgen.

€ben-tijfl cnluiltefinfftrabcn toteengeo

tiucrtgft en mocpclitfe ücrbolgf) / om tt*

flcnjs üjtnt en droom fotteltcfe aenteDjin»

Öcn. «JÖCCnfinÖ; Kullnoytfoo ccnvrijfteraen

denmont, datter liaer 'thertc affeerdoet.

''3Ct0 beter fomtotjien toat arBter-toaertjS

te ttpfcn/om een beteren fp?ongfj te \x\aW
aijg boo^e-UiaertjS te pooien /. en tn be floot

te ballen.

Nihil magisamoiem incendit,quamcarendi me-
cus.

Lcnlus inftando t^dia tolle tui.

DonnaJèguita niega^

^uel chefugita priega,

Altemets wat achter-blijven,

Doet oock dickmael liefde ftijvê.

Des amants les noi/ettes^

d'Amour allumettes.

Geliefkenskijven>

Doet liefde beklijven.

jBen fietet fomtoglen

Taf tropjperonttr Ufuga è tarda.

<(tm peert / te beel met fpoojen ggefle*
fien/ luilötffetotlömetboojt. JBenmoct
tijben en ftonbcn Iitnnen. 25effljcpbenf)cpt
en ftcuföcpt moet liicr en eiber© plartfe
fiefaben; oemonbcfcöoftöept/enminbiep*
Bemcnten i

Tout par ameur^ rienparforce.

En pleegt geénortsheyt ofgeweir,
Maer dcnckt dat hier macr liefd.

en geit.

4^

llamour gouvernc^fon reyaume fint

ejpeé.

In'tkoninckrijcke vande min
En mach noch ftael, noch yfcrin.

l^atbanj j^tecenbienenmetalist

Sijde woordekens,
Fluweele boordekens,

Metfachte koordekens.

€n/foo0l^P ecnrergt bjpersgt/be rooba<

moejönujcl te binben/

Affeflus verba (iippedicar.

Fac tantum cupias, fponte diftrtus erl».

Heeft u de minne recht gefteken,

Gewis ghy fultwelleereniprekc.

<Cben üjrl/ fli befe fiaperingc en moet u
Seen af-6eer ma&en ban be bemtnbe/

Celuyn'atmapas hien,quipo(frpeft hait.

Schoon datje fomtijts lijr, blijft ef-

terwelgefint;

Want die om weynigh haet, en

heeft noyt veel bemint,

b'€rbarcntpcpt leert oniS/

Dat met moeyte verkregen is, wort met minne be-

fètea.

€n gemepnlicïE gebcurtct/bat

Die wcynig hefteden wilt.fëldengoetvleys koopt.

]^oubt ban / b^per / bit boo^ u flocft-regel /

lek jaegjOp hoop, ik wil volherdé.

Dat niet en is.dat kan noch werdé.

Omnis acr aquila:perviu$.

f Des
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Des Arents onvermocyde vlucht

Die dringt oock door een ftuere

lucht.

Ongeficn,

Kan gefchien.

jlEarr bffjti öl nift tcOfnJïafiitte/foo u ie

pjaem foo nneu lucrt Qf 'rpt/i3at 0p mcrrlit

öattcr luctaf-üaUcH rnfal s

lek fegh dat hy met reden klacgt,

Die met en vangt, en lange jaegt,

ï©at ratbt i

^lieuxrefuler, que mal faillir.

Beter is't te rugh gegaen,

Als een quaden fprongh gedaen.

^iftmctt nfct bicBtotlö foo fcFjoone fcDc*

;!C« acn ïioiiieti/ alfa- af-baren i ;§)!ct='

men niet foo fctioonc bloemen ontlupc*

fern/fllfcr bevgatn i llDat meer i. fiet

men niet bat

t Sa:pe majori formnae locum fecit injuria.

)

JEen kleyn geluck u aF-gefcyt,

! V dickwils tot een grooter leyt ?

1

€n in allen scballe/

i Ajfayguadagna, chi 'vanoffera, preien,

^00 öaet bit baft/ bat pbclc fjope te berlte*

Icn/ nocfj al üoo| getoin te rclienen ijS; bocj
ïloe öctjp:

Caore forte^

Romfe cattivaforte

£cn moedigh hert

Verwint de fmcrt

Liefdes Kort-f^rakcj.

^acr \}tf^yf bat cöp utoen cerften/ ofte vl"

Usrn ttoccbê acn-flaglwtlt üo^bcren/ tijper/

enlactet oy u cpgljcn beiiuift alleen, niet

am-Bomen/

Magna negotia, magnis adjutoribus cgent.

Groots faecken , hebben groote
hulp van noode.

©eb^uprfit baerom/ tot u onbcr (Tant/ lup^»

ben tit oogrn in D«r tooi-ïicoft öebben/
enbelitacrfien/metiupfr mrtte upttcrlic
De ocgen ^tu lieftaemjs/ mart eet mette in*

löenbige oogen bep öenmftjï; ir&mepnc
oubcerüarrniirtcu/ bit becl-tijtg aijsïjet

gffirötcbooi bc jnrêfüiflcfeüjc^t/ ban meer
aljJ opt tn f)£t üerftant ücrpcrcèt luojben /

Quibus corpus annis inSrmum , ingeniuni ftpLen-

tia validura.

Impellat rcmum, qui Jidicit.

Die wel eer heeft leeren roeyen,

laet dienfich met varen moeyen.

1©antU)atu / en tiloö gclueBcn aen-gaet/
<iBp fegDcenjj/iuielinnberfcggeu

Amour m'éjlreint éf y^fon megouver-

,^ifont ceux qui ont les beauxyeux^é'

ne'voyent goujlel les Amoureus,

Wie zijn'tdiedefchoonfte ocgen hebben, enfien
niet eenftekc? zijn'tniei die de liefde bcgogelt
heeft

:

t^mor non hafafiencia,^ (jr tra non hoi

confüio.

Dacr is geen wijsheyt in de min»
£n gramfchap heeft geen reden in.

frpt b'3taliaen/ en ftp ücegter notD öp /

Dove regna amore,

Non fi cognofle errore.

Die



Liefdes Kort-Jprak^j.

Die van de liefde zijn geftckcn,

£n fien noch vlecké noch gebreke.

ï^ollant gartnotö votiber/ rii fcpt

Kinderen die minnen.

Hebben geen finnen.

;©e reben i8itn(ïcItcB/

Ccettr trouble\nefi pasfagc^.

Als't hert met tochten is befetcn.

Té ka noch recht,noch rede weté.

Destx jeux nefont pas fttffifants^ four

prendre unefemme.

't3!ö UntiiijS oojbceUï) \ucl ocfept/öat ttoce

oogm met gcnoealjfnsijnomeenöicurre
tcBiffcn. (ÊnnofOlJrtcc/ öat een fcjcü.ro

6opcn\Dil/maer een oogc enbcöofft ai'ntit

ftpUjeet te bojcu toatuIcpiSfi'piüö.-S-.ijjp

Öecft) nu?t bi? feoopcnnioet/ beftocfier

toel fjoiibcrt/ 'tio ftcm al niruUiat [ic »joo?<

ËOint > en met fchooavoor-doen,worter veel

bedrogen. 3©ant

Die fijn huy5 verkopen wil, fchildert veel-tijtsdcn

gevel.

Atldmp mejchant^

Belle monftre devant.

<j£n

Vooi-ccnflecht Ijkeii, plachtmea wdeenfchoon
moiiAcr te letten.

jBacv cinbcr-tHfTf fifn/ bf oï?f rn? bi : «n Dr fc

Oflfgentlicptmetylcocn/ Ijeb'u u luiitcc

tefien/Uits/tnOt l)oeöamae fulfctni Ijirr

toe cfKbiu?ffefii ; mitraaötiö !)0f nertc

fjarc vact aeii te urmen tö. 't«ïrta :t aï fom*
tritö h;ernu tce jiibe fntfltciiUar.öf Uj -re !t.

'tPhcli deneenen hont le;-t tcwefcn, d-itrer een

ander in de kcucken gact.

cti bit fictmrnoorlilyêl oiibcr na-ücftïi'enbe

b^ienbcn /

4-3

Soror forori matrimonium fuo fortun.itius invidct.

Stelt u hier in nier gcrufter,

Om den ract van uwe fufter ;

Want het haer oock wel berout,

Sooje wat te hooge trout.

Ab affeftibus omnes qui d« rebus dubip confultat,

vacuos cdè decet.

ö.iet-flcberö brF!oo?rn ban furfitenbjtftf

bjp te üjcfen/ en Dacroin in't ceiheen.

3nbefcbebeucSüigc btentbii ticjbcr griet

optc ouberöbanbe gcenc btemen in'tcogf)

geeft i D'crbnrentDept Iccrtct onjs/

Het is des wereltsloop, al flaetet

fomtijts mis.

De dochter wort een wijf j als nu

de moeder is.

Katte-jongens willen muyfen,

Ape-jongens willen luyfen.

Soo de kloek is, foo de klepel

,

Soodc pot iSj foo de lepel,

Soo de moeder, foo het kint;

Let gcfcllen waerje mint.

€n birrrom; ^an een gocben gvonbt cm
luijngam/t5ancrngocöeniocbei.ecnbocr>
ter te nemen yiijft'nicn in li)^anr6tij:6/

Be bon tenoirplantez U vigne^ de hon-

ne mere prcnez lafille.

C»t b'Jtnüaen en i'stöier niet üicc'ntban

;

.^alifigli cbie^gi^

TalU moglie eleggi.

Geüjckalsghyu kinderswouf,
Sict datje foo een vrouwe trout.

f 2 IBat



4-4-

IBat Bier öe bjijllftö aeji-gact/bie en flact

öefecufe ïjlcr üaii foobipnict/ aljsacnöe

jongelingen/ na er onfe maniere tan öocn >

Ujant Vdp jijn gcüjomi te ffggen

;

Ghy vaders, als het ubehaegt,

Soo geeft u foon een jonge maegt

;

Maer aen u dochter geeft een man>

Wanneer het u gebeuren kan.

«©nber-tulTcÖertWct nitttjerfupmt Ujo;>

öen op Den pcrfoon felfjt loei te letten

:

Tar marji roine^par mary malheureujè.

Ghyvrijfter,dencktinditeeval,

Datj wie den man mift, miuet aK

Sulcken vryer mochtje treffen^

Ghy fult uwen ftaei verheffen-

Sulcken vryer mochtje kiefcn,

Ghy fult eer en goet verliefen.

•t36i6 luaerliffe alfoo/ toant

Elle ncjïpas hien née,

^ii nejlpiis bien marit't-j.

Geen mei.fch en iffcr wel gehore.

Heeft hy ec quaet partuyr gekoré.

'tgiïi tjoo? u / jongelingD / «toen Ört felbe i

tiujs letter op*

Eapoenacft mercis malèempta; , ut emptorifcm-

per exprobecftultitiam.

Indien ghy doet een mallen koop.

Als u vcrftant is opte loop,

Het is voor u een ftaegh verdriet

Als ghy u flcchte waren fiet ,-

Het is voor u een ftaegh verwijt

Dat ghy foo dwafen koopcr zijt.

Liefdes Kort-J^rake.

<en bit Dfeft infonberöept plaetfe in tn

6oopmanfeD(ippen ty\t men ntet en macg
toeber-gebcn/altotlmen fröoonöecl bact-

op toe geben. <ïEnbe in tegenöcel ban bien

Öiet iniuelge&anbelt fe öebbcu/ iö ban't

5oogf!e berneugen batmen op aerben Öcli;>

benjfian. ''Sijïfcfter/

^ui a bonnefemme^ eji bkn allie'.

Wie ec goede vrouwe heeft, is wel vcrmaegfchapt.

tl^ant

Lapltts bellepiefe de mefnAge , eft unc^

bonnefemme^.

Het befte ftuck huys-racts is een goet wijf.

IBaertot u/g|^ b|i1(TcrjS / luat nacrber
en felaerbec : #cbt gijp beti goetjS/ gÖP fult

beelaen (lootfS j^ebben > oocli al0 g|)p horj^

jonc6 sijt.

Om de minne van de fmeer

Leekt de kat de kandelcer.

^iet men't niet bagelirjc i

De haes lijtvervolgtnge om haer leckere bouten.

<ÊnintegenbceI/

A tautel romptt^ 4n nallume chandelle.

Voor eenautaer» alshy breeckt,

Niemant oyt eé keers ontfteeckt.

3®p bebinbfn in l^ollant / bat /

Rijcke lien kinderen , en arme luy koeyen worden
haeft out.

t©e frj^oonftept pïarD Dier mebe toat te gel»

ben/ ali3 in f)aer gebbenbe een (lomme Vuel-

fp^eöentfjept/

La beauté ejl une eloqttence muettt^.

b'^ta^



Liefdej Kort-Jj?rake. >//

b'^taliacn ylarö te fegflcn / ^ui loing fe va marter^

Chinafce hella,^

Nafce mantAta,

Die fchoon geboren is, komt getrout ter werelt.

Alsyemantfoccktte zijn getrout,
l©fl aen / 6ooim u fm to?per ban tnipten ^ ^^^ ^ -^^ ^- j \,oy,diX,
üoo^/öactbanJ)oü?almctIooöeffDoenen. ., .. .,> . .. '

Ou ejl tro?npe\ au veut tromper.

Falliturignotis aiit'fallitamator tiioris ;

Dettibi, (iftpias, terra propinqua virilin.

Muchofahe la mona^

CMais mos el que la toma.

Een aep is gaeu, maer gaeuwer diefe vangt.

Diemetvoffen te doen heeft, moet op fijn hoen-

der-kot letten.

ïlutuelicBfn/bte bait bfrrc fioinm/fionneit

oorfe tij' luglcn gof t Ujcfcn/matr eet öcffIbe

üjel oücr-iuogen ?gii/ Uirrbcnfc bp öclug*

fe aljsi bectiarijt geI;outicir

Lhomme depajjage
,

N'attrappefemme^fi elleeflfage.

Vryers die van verre komen.
Zijn u j jonge maegt, te fchromen.

Sïfnbcff baiiDacddicfi te bcrumgereii/fiS
fo^grlif fi ; be fultfee fcggcn birèïuilö batfe

op ijacr cpgeii lattt gaen : en 'tiiö be toaer*
Ijept / mncr Detlrpttnöaerfcöoenen, «Cn
bacrtim gcbeurtct bp Ujylen/

(A la foii vautflm la lie^ que Ie vin.)

Hoe krommer hout , hoe beter

krucki

Hoe flimmer boef, hoe beter luck.

b'oEjrcmpclcn siJnBennelijtlt/

^ien lexesfe va a cafar,

O va engannado^ ó va cngannar.

Maer hier en-elders loopt,en vliegt

Die wort bedrogen, of bedriegt.

Cn baerom

Men moet een ruyter niet langer

gedincken,

Dan als men fijn hoef-yfer kan

hooren kÜnckcn.

Certus inhofpiiibus non eft an:)or,erratatip(ï.

Vreemdelingen liefde maelt,

luyft gelijckhaerherte dwaelt.

5©e fpangtaertfeptöfcr omtiietliuptenre'
ben.

Elhyodfetuvizina, quitaleelmoco, y cafalo a tu

hya.

Aufils de ta voifine ejlelemorveau , ^
Ie marie avec tonfih.

Al is u buyr-wijfs foon befnot,

Maeckt datje met hé niet en fpot^

Maer liewer hem de neufe fnuyt,

En houwt aen hem u dochter uyt.

•'SrijS bp onjs Cfn out feggen /

'Tis beft te vryen, daer mendenroock kanfien.

€n b'3Italiacn ijs tsant fcftjc geboeIen /

iJMogHe e ronzino

Tigliardel vicino.

f 3
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Wilt gy voor u een wijf, offchoo-
nc peerdenhalen,

Sokieftfe nimmermeer als uytde
naefte palen.

't3ss öartam qoct fitö fco tr öjngcn / bat

foo üjf I tl nar gcbiieven/ aJs De gfiectic öie

üim tem (labt of Innt met u söu/ toel üan u
cnbc utoe geïjcele oclcgnitfjfpt geuoclcn/

ofte/ cm onbcv De fclüc ccti goet partupj te

mogen bt:iDen/ ofte om een gocöe gctupge»

luOcban brfciüc üjcrö te mogficn Djagen/
cnalfoor!Der0firöteöcrfellé. 5Sc Jrranf'
manfcptiucl/

Le pere nourit Ufille , mak Ie vo'i^in U
marie.

De kofï van de kindcrs moeten
d'ouders befuercn,

Maerhct beftedé hangt aendege-

bueren.

4tn öaerom

Tourgrdffe foit lageline^

Elk a befomg defa -jofine

kEn weet niet een foo vetten hoé,

Of 'theeft fijn buer-wi)fs gunftva

doen.

IDftt tö bP reben (? <6ernflnb?re/ban tier*

mitiö tt grbuercii bc c^-'^f 3!in/bif prmant
ofte tcnr r ge; ben ofre qua^cn tia<m Jtonri

neii-bjcngni : •Qw 'tQfriuötc ^nt h ra-gact/

ip a!0 f ril toct-ftfcii ban u mncrlicö lutfcn.

<Ccn üJÖJS man ?Vpt luel /

T;\les noscredc, ouaÜs f.ima ciijusque eft : fin2;uli

dccipi, f<.i"ci|H-re poiUiiit, atomncs nemo^nc-
miiiei)! omneb tclcllcrunt.

(Jpeycoft orö fcobaiifgr t? -tjn / alö in't gr*

mi-enijan ons gi-'fv^^Êê Uicrt. 4£u iJicrom
f^pgrnbcUujfcn/

Non OvuliS, (cJauribus duccndum elTe.

Liefd&s Kort-fprake.

Het zy voor manné , ofte vrouwe,
B eter nae't oir,als't oog te trouwe.

Wieeenquadcnnaemkrijght
( feptt tCligel^

fpieecfe-UjOOJt) 'S half gehangen.

i^m aenfien ban maegben en ttjöitcrs gaen
anbect natiën notl) becbet.

Qiii la famahaperdida,
Mueico andacn la vida.

^«/ Afcrdufa, bonne renomie, eji mort

AH monde.

Wie eerverlieft, ofecrbaer root.

Die is voor al haer leven doot.

Schoonheyt is maer dreck, alsd'eerbaetheyi: ver-

loorenis.

Donnafenza honejla.

Nonfu mai belU.

In een vrouwe fonder eer,

Daer enis geenfchoonheytmeer.

^co btent ban/ bjüderjS/ tooc ? u Uie! ro?g<
bulbrlitü gelet cpbe beïioubi'ntfTcünmiUiê

gorbtnnaem/eiibaiv tóe teti irfeitgcirnc

ccnige goeö? m/iisbclen in bc Ijaiibt gycücn.
IDcojccrd foo Intet bit/

Eer
Is teer.

<en baerom /

Gy die recht cerbaer poogt te zijn

Vcrhoctu oockvoorquadéfchijn.

'Ciïifner fc6rr/
Contcmpta fania, öc virius contcmnitur

Die op geen goede nacm en acht,

Weet datfy nageédcugt cnrracht

ïiofbtubooj Icbigtjept/U^ant

Donna ocio(a,

Non puócffcr viïtuofa.

Een



Liefda Kort-Jprakcj.

Ec wijf,of macgtjdic niet en door,

Het is een wonder iflegoct.
t>^

€:rflfn befuirfec lialtflracim beitrficuljan

oiituffjt/ Cn öcüjifTcIicfi

Cellen cj}pas entierement chajle^^ que

faicl doujler defapuduité.

Sy en is niet ghehecl fuyver , die twijfel doet flaen

aen hartetrbacrlieyt.

'Cis üjcl luaer öattnen platö te fcosf»/

Wacht u voor de daer,

Voor de leugen is wel raet.

•enbaiiörtörficii/

Al is de leugen wonder fiicl,

Dewacrheyt achter-haelfe wel.

jïJaetöiéonbcrmmïiert/ inatj) ttfeurabé/

Ghy moetu wachtcvoorde daet,

Enniet-re-min ook voordépraet.

luaitt

Al eer de leugen is ten endt,

Sooisu goede naemgefchent.

jBacB itB w bititicn/ teer otfcICcBap/

ThefaireJlfdkSi "^ilfoonejl bejpoiled.

Iet op u eer, en houdfe ner,

Hetwitftekleet iseerftbcfmet.

// nefaut qu'un muuvais pas four caf-

fer U hoteillc^. a tout perdre nsfaut

quun coupperilleux,

tenquadenftap, fondermeer, jsgenoeghom een

g\afen-flcs te breken.

^7
«iDnbev nntirrcH nocbni raet ljoo?it\ueoc'

IfOciitïupt/ iffrt (inunöor?brr[£s) öini»

fliOf)/b'ittcrUirpmGÖ«ibriuatibfl!tigr/of

oiibcr "töcinecnljaiuiofrpio&fnlDO^Dti

Donnecr pere fèma rnmeri,

Sonojlimategli megltori.

Vrouwen en pereo , die niet en
kiakcn,

Die achtm en alder-bcft te fmaken.

^cticnrftt tot bien epnbc/ bat

Lafemme a U maifon^ér Ujamberom-

Quade beenen, en goede wijven^

Dienen wel in huys te blijven.

5Dcbaebt Uetttt/

Fille trop en rue^

Tojlperdtic^.

Veel opte flraer,

Lichtopdepract.

b'31tal!aen mepnt bat bjotitoen en öoeii*

bersi licDtberbUjalai/alfe ijceïuptjöii.

Femine é gdline ^
per andar trofpofe

Fille trep gaïïlardc^^

Et trop mignarde^

Devient paiilardc^,.

WV



Liefdej Kort-fprake,

Die fijn peertlaetdrinckenbyalle

heeften,

Sijn dochterken gaen tot alle fee-

ften.

Heeft binnens jaers dit ongeval,

Eenfloir in huys, een guyl op
ftal.

©00? al fn'{ tmpnet / en tm ontöbe ïitcr en

taet Qeften te U)o?Den / iisu eert saiufcf) te«

gen:

De nacht

Is verdacht.

Opere di notte^ vergogna di jorn».

Wat yemant inhetdonckerdoet,

Dat wort by lichten dach geboet.

31c&reggebo|tier/

Fille fenejlriere^

'li'eft bonnemefnagerz^.

Vrijfters die veel in venfters gapé.

En dickwilstotden middag flapc,

En veel-tijts voor dé fpiegel ftaé.

Die laten 'thuys-werck ongedaé.

10c et ontrent \)tt manne-boIcB teboertcit

en te gabberen/ en t0 u niet teraben*

Wie jockt,

Die lockt.

Jocusaufcrtreverentiam; nam inedeftia folvUur,
dum urbanius iSi&imt.

De commettre a&e de ri/ée^

Lafiile r(e(l jamaüprijée^.

Eé quack, ofquinckjë uyt te flaen,

Enplachgeé vrijfterwel teftaen.

©cel tarSe-teplenjS en Danbt-gOefpeel mef
jongmanis i{( ban gelgc&lgantftD beftom^

mcrhrït,

Kyfflou^er a bout the neck,^ U afor-

Jloole for 4 k^»

Indienje gooyt met bloem ofgroe,

Dat is het voor-lpel van een locn.

Indienje gooyt met groen of nat.

Dat is gefeyt, komt foolt my wat.

|gotï(toojbei7

Een vrijft:er die aen vryers fchenkr,

'tlsfekerdatf' haer eertje krenkt.

Eenvrijfterdie van vryers neemt^

'tis fcker datf haer eer ontvreemt.

Wilt ghy dan, vrijfter,eerlick leve.

En paft te nemen, noch te geven.

l©at u ctcraet ani-gaet /

// nj a diamant Ji beatt ,
qui nayt be-

foing defueille^pour en relever lefclat,

ï!3c jubjelirrö feggcn onss battcr geen foo
frDconcn biiitnant en fjS / of ÖP Öffft toat
bcöiilpjs tnn Doen, om ttrx glanis te bcrfief*

fcn. Ccnigcöi'bbcn bit bc to^tJlieriB toe- ge»

|)»fi i en irit Ijrbber niet tegen , alo't gefoii»

Delitfe bcrfTarn üjcrf macr irïi oojbecle

batCerbactgcpt cn^cDacmtc utoe^oog»
(Ie fcgoonlicpt en bcfle ticraet iiS.

Formam pudor honeftat.

LAchaJleteejly lapremiere beauté',

XèAt



tÖatutoeWcebfren belangt / uptlaenbig*

Jjepten 6o(lfl(fhDfpt ijS geraben terngbcn.

•'SïjJ Öicc ( nujti0 oojbeel0 ) ttn terötc

jEaegbcnfuitotuciic/

Liefdes Kort-Jprake. -i-p

Vieilenfa terre, é'jt'tne en ejirangere^

(Jiientent touts deux d'une mefme nt*-

niere.

Nittdcj non delicate.

Reyn gekleer,

Enniettebieet..

5De J'ranfman fcpbter tit toe /

T^ifoispion a toyparer,

]Sjiparroquet en ton parkr^

Nj cicogne en ten tnanger,

Nj'oye Aujü en ton nurcher.

En weeft geen paeu in u gewaet.

Geen papcgacy in uwen pracr.

Geen oycvaer wanneer naen eet,

Geen gans als gy daer henen treet.

3t6 beflupte %\il en fcgge/

// ny a meilkurfttrdjquen bonpoint.

Geen beter blanket

Alsgefontenvet,
En in klccdingh net.

Een out man in fijn landt , een jon-

gen daer buytcn,

Die feggen veel dingen die niet en

fluytcn.

J©tnfeptgeincfnUf&/

// eji bienpauvre^ gut n'aquepromet-

tre.

Het is voorwaer een arrem man
Die niet wa^t fchoons beloven kan,

l^oegter bp /

Il nefaut faffer qtie (tun pajs a atftre,

pOftr efiregentil-homme.

Veranderinge van Um, kan een edel-man maken.

Cn gcinetnltcB /

Alk vrycrs rijck, alle gevangens arm.

Op eygen getuygenilVe is weynigh te letten.

^. . , , "Demande a l'hofte s'ila bon vin.
IBat inbcfc gdcgentljcpt be ta^prrö aen-
Baet(oniUjeDcr te Somenbaeriap't gelote ^^ vraeohr cie w^errnae fiinen
öebben/teüjften rot cnfcn bupten-bjper ) ,

^^^^ vraegnt de weert nac lijnen

mocotgftrpt in bleercn enfpwficnntoetu/
bjDdcc / berDarljt jtj". «©nfe matroofm
feggen Vnel/

(Sufpe^afemper omamentA emtntibuij

Veel vlaggen, luttel boters.

t<i5aetfllbjcBmactefoo/

'tZijn ledige vaten, die meert bommen.

Wijn,

Gewis, hy fai de befte zijn.

ll^elaen ban/

Kint, dit diènje wel te weten,
lae tefchrijven aen den balck.

Beter by den uyl gefeten,

Als te vliegen metten valck.
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%^ Öp fort ban motibe / en fottfet \]p uUie
' gunfl iioo; tooo^tien banbe feunfl ^ fiet toe/

Alsdevosdepafly preeckt, boerenwacht ugan-
r«n.

Fijiula dulcè canffj volucrem dum deci-

pit aucep.

Devogclacrfleuytwondermooy,
Tot dat de vinck is inde kooy.

!©c ^paignacrtfept lueï /

Gando os pedirros,

Puevaos dezimos

;

G uando os te nemos
Comrae c]ueremos,

^landnous vem demandons,

Vamoijêlles appellons^

(JMaU quand nous 'vomavons^

llsji comme notu voulons.

Terwijl een vryer netten fpreyt,

'tis vreemt hoe dat de linker vleytj

Maer als de bruy t is inde fchuyt,

Dan is hetflicke-floyen uyt.

'-^TiiSban

Honïgh inden ment, en 'tfcheer-mes aenden riem.

€n tiacrom

Bellesfareles nefont que beurdes^

; Ju beaft par leur atireillesfourdes,

Jintours cefint oeuvres , & non bonnes

raifons.

Liefdeé Kort^Jprake.

Jnfidiatur qui admodum blanditur*

Een die u nae dekunftevleyt.

Houdt vaft dathy u lagen leyt.

B002 bfflupt/foo benefit/ bat

Wie fich door praet in flacp lact

wiegen,

Die kanmcn wonder haeft bedrie-

gen.

5i8 öp (ïowt iirtaenlcsgen^

K^ba» demandettr^

Bon refnfeur.

Wie tot ftout eyÏÏchen is genegen,

Set daer een vry ontfcggen tegen.

Afook demandeth much , but more^

foole U he, thatguiet //.

Ec dwacs die derreft vccl begeré
,

Maer dwacs is hy , die't niet kan

weren.

«Bpntclitfe /

Wie met appels vrijt, wen met klock-hujfenghe-

looiit-

<jEit totbtfltipt üan bcfcn Satibcl / foo ont*

JÖoubtinplicfcti gront-rfocl/ bicu/tnallc

ionge Itebcn j^iet enelberjü Ijcel goetjsfian

boen

:

Als gby wat hoort , dat ghy te vo-

ren noytenhoordct,enwatfiet,

dat ghy te voren noy t en faeght ;

foo dient ghy te dcncken dat ghy

te voren noyt en dacht.
5BiD*



Liefdes Kort-Jprakc^.

j(©itit»Ier-tDt tlotBtanjj foomcpnefcft g«*

tatientesïjn/ in alle bcfc cBelcaDciitDept

{teufrluft te gaen/ en (Itaten boo; flegen te

Rennen. <©Bp/toacDtubooj öacfliflö upt

(e ballf / fcgoon u al fomttjtjSmat t)jeeint^ï

boo} ftomt/

Silejïtium rapienti, f^pe refponfi loc© eft.

Wijfe lieden weder-legghenveel
met ftil-fwijgen.

^utoaeromntct^

v^ folie demande ne faut point de re-

J^onfe,

USalIc bjaggen en bfencn tjeelni>tl)''ant*'

taoojt/ iagct (lil ftotjgéijs ötfBUjtljïmwi:

aijseen anttooojtit. <$nt{|oubt Dit / b;g«

fiers/

£» vinfaveur^

JEn drap couleur,

Enfille (ontinance.

Gelatigh,

Matigh

,

En ftatigh.

paflTen 8i?r toonbrr torl/tofD alfer noot*

faetfeflijrïicn te fpirïtfn ijS/ cii bntter inif»

fcBteuöat groot luoojt toan af-ffggm upt

moet; bennijt baerin ïeppigfjcpt/ftïjam*

per/cnfpgttgöteUjefrn.

LesfoIsfe mocquent bien desfages , mais

jamaii lesfages desfols.

De gccken fpotten by wijlen met-

te wijfen, dcwijfen noyt mette

gecken.

Of tofljet in een rgmticn /

Ec dwaes fal wel fijns wijfer fpot-

ten,

Maer noyt eS wijs man met de fot-

ten.

^nberis ganbet u tuel ottgemotlg ban üo*
\nm, tuant

Defpu fai^^ direfollie.

Spijt

Gaeptwijt.

JBcn fi'et Bet gcraeenhtfe /

,^and l'amour chunge de courage^

Souventfg convertit en rage^.

Als liefde keert in haet,

Dvin gaetfe buyten mact.

UDeet bojber bat bit bc ronbe toaeiijcpt i'iS/

Les beautez dejdaïgneufes nattrappent

pomt les (cturs.

Sy enbehaegtnicmanf, diclucrfclvente vceU->e-

haegt.

€n
Trotfeiidefchoonhedtneii trccfcen geen herten.

5Dan iiocD foo gc&furtet bed bat

Diere fchippers veel-tijts aen lam blijven

o 2 <©nbrr



S2
<©nber bte{(m betuSt ntet baticft li2 Qront
(ieen ban'tguUidifil e}).0eit of^ott leggen
tuil» geenfmsti 'toubtbecjeiiereptUieT/

Sy die een fot trout onïfijn kot,

Mift licht het kotsen houdt dé fot.

En die eê dant trout om haer wat,
Mift licht de want,en houd de dat.

Dies, wilt ghy trouwen t'uwer

vreugt,

Soeckt boven al de ware deugt.

<&ntier-ttifff8tn/

'tGefchiet wel dat een kalen ram
Ontrent een ruygcr ooyc quam.

iBaet bic tot fulcjr ttacötcn toillen / moe*
ten 't^taltaenjilDeojt gebari)ttg|| tuefen.

Chi non ha denari in bctrfiy

Habbia, melein bocc*.

Weegt uwe beurs geen pont.

Hebt honigh inden mont.

*djJ een oube rcgcl va. befe gelpgeatöeitf/

Pauper ama cautè.

Wil yemant vryen boven ftaet,

Die toone ftaegh een foet gelaet

;

Enfchoonmenftoot hem voor dé
kop,

Hy etet al voor fuycker op.

^IDorg fo get fcj^'^albuiS niet jeplé^luilt/

Veranderinge is de fchapen goet,

feggcu be{ntp0-lieben/

Of minder moeds.
Of meerder goets..

Liefden Kort-^rake.

^ui neftut avoir IevfMj
TreneUfeau,

Kunje niet datje wilt, wilt datje kunt.

Als de bye geen rofcn en vindt , moafê al iboKijtt
op dorens fitten.

|Bacrif6bibu/taiegp3ijiimfugt/tDaer'
om niet liebtc nae uVUjS geljjck gefien^

Firmifllmainter parejamicitia.

K^petit men'ter^

Tetitfanier,

Yder houdt dit voor bcquacm,
Kleyne kramer, kleyne kracm.

fSaemgnraet/bjiniben/

Chacun/è doitjoiier ajonpareil.

Bouwt en trout met uws gelijck.

Arm met arm, enrijckmetrijck.

Net met kuys, en mors met vuyl,

Valck met valck, en uyl met uyl

Sfnbcrjï/

Qui fe clartores duxit affines > dominos habet.

Een aerden pot by den metalen.
En kander niet als nadeel halen,

frpt betöDfeman. i&job. i j, i,

^ieiwen't mctbagtlic)cf

Neemt yemant een joncker om
geit ofgoet.

Die heeft een proncker óh^t die-

nen moet..



'r^clte ijS toacr/ oocS ten uteen amfietie/

0JP üipet i mant/ 'tijs oütt al Ujacrarötig/

Tam male inxquales veniunt ad aratra juvenci,

quaiH prcmiturmagnoconjuge uupta minor.

Wacr ongelijckc peerden trccken

Kannoyttotecnig voordeel ftrec-

ken.

<©mgfIt)rfiDfpt ban rebenen/ t)?rj(ïer/ en

öteutu Qc en out man/üiöien gÖP jontft jijt i

Van oudie laet het voselken fiinfangh.

Fecchie in amore^

Inverno infiorc^.

Ongelijckenaert

Dient niet gepaert.

Gerimpeltvel
En vrijt niet wel.

^ttand on eft jeune on aime en fol^

^andon efi vieilqui aime ejlfol,

€n bacrom/

lonckmetout
Dient niet getrour.

l'Uomme qui a la tefie blanche,

Cejl nn coupau rompu en U manche.

€nepnbtrltr& /biemacrtoepm'fD &o;iMJtf

inbcnfacfelieeft/enbat not^ blaeu-enbig/

toaet toe bicnt fjcm een mok fttreeDt i

3C«i b'anbcr ^iibc /focbet ren jonrfi man
tiac crnciitüjgf jlaet :mctbcfc moppcfin-
fpjcucfee

Vieille a'vec deniers eft mieux^

^^ejeunefiUe avefcheveux.

Liefden Kort-j^rake.
rs

Beter een out wijfmet gek tot een
wedcr-paer.

Als cc jonge vrijfter met gout-geel
haer.

31fft (Icllec ^t lilacc Ujaergept tejjf/cn feggc

^uifemme vieille ou laide prenJ
^

Bonne a entendre qnil ajme argent.

Wie op een out wijfis gcfint,

Die toont dathy het gek bemint.

Cn fjct oog-gemcrffi batfommigc ban tt>
\t iicbeu boo^öcbben/ «ttbalt Jjaec birft.
maeliö; Vuant

Dieeenout wijf neemt, op hope
van ftervcn.

Om foo een jonger te verwerven.
Die wort al dickmaels eerder out,
Alshy een jonger vrij ftcftro ut.

-ïTiji ^t grootpe mijat nag& btcmtn boen fia
(mpiijj oo^betljs) barniécmorltjjofooetó
™/^"l"ÖEbocgclir6partup? ter Jjant
neemt. ^De tDrftbonimcn/ b^tcnben/ en
pcbben gccjifnijs bat bernengen in ficft/ bat
bcle baer ban bcrüjacftten: èp /bicn \\n

S.v/lTl'^.'^^"
'«löbcl matige gelrgcnttitw

binbcn. (CnfelfiS oocft/ üjot öct bcrliea
belangt /öeröffee 5ön bcel-töte immers
Ow pebofliffirn batgcbal / alö Iiebenban
geringe mibbclcn. <!p^ootc tnltlepne firft*
Daincn geqnetd teeröcnbc / geboden bepbe
mctgrlörtopgncbefmerte banbc luonbe.
5Bc gcltit6rniflc t\t Bion gwr op eer tntfi
Decftmp alobfrlangclaclarngpflnen' en
legfjentooojbeltcfi üjc^bc it^ in-baiiitmfi
fcbcr üttinjö l^Cfriof b.itr oy aaenbe / fet
Jprfrfi jfö gort biai)^ bpbffcaJlegtmDcpt
ÖurtcUerfjalcu; » wr

§5 Bx^



Extrahe villofS, fnueOi } frönt€ edpillói

,

Etfimul l calvo vertice tolle comam^
Herrebit^ eadem^ dabit mox fgna doloris

Frons umhroja comis^ é'fine crine cap4tt.

Si mors atra gregem^/ata fi violaverit Eurus ,

Vel tibi Crcefifotens , velmijèr Ire tibi
;

"Kon tantum e^utrulo gemitum dabit ore eoUinm ,

Ctii firvat totas unus (^ellus opes
;

Jfie potens dominus^ maltü ditifimm arvü,

Hinc quoque^ veltofopeBore^ nteejimerit.

^Honosfacrafamesi quo nos rapit ardor habendi f

Cur toties miferos anxia vita facit}

Non



Nonfervant homini vel multn talenta qtüetem^

Damnapari luÜ:u dives inopsquegemunt.

Ergo mihipojitis mem expergifcere curü^

Atque alio tandemgaudia qu.Kre loco.

<Bti op bat t'rB ntciurtnt Ijfvlcgrn en roiibf Intcti / bfc te tale itift en berftaet / foo totl f f6
in'tucbcc laiit.ötcnnafficnb?fcG0«"/'tacncalrecöc tn't lattjii gebaniisi.

Indienderis cenkop bcfct met niyge locken,

Daer yctnant eenigh hayr lal uyt bcftacn te plocken.

En dat oock even dan een ander kaeldcr hooft,

luyfl: op gelijcken voet van dexcl wort berooft,

Ghy fult hier niet alleen den naeckten hoorcn kermen.

Vermits hy fijnen kop niet meer en kan verwcrmen,

Ghy fult oock boven dien vernemen droefgeklagh,

Van hem die niet-te-min fijn oorcn dccken mach.

Siet, als een Hemels-plaegh koomt opter aerdcn dalen.

En gaet eenfchaep, een kalf, eenpecrt, een efel halen.

Of uyt een rijckenfial,of vaneenfchamel man,

Die (mits fijn kleynbeflagh) geen fchade lijden kan,

Ghy fult dan niet alleen den kalis hooren klagen.

Vermits hy dit verlies onmachtich is te dragen

,

Ghy fult den rijcken felfs fien quellcn fijnen geeft

Oockom cenvijfe-vaes, oockom een eenigh bccfi-.

Wat is doch van het geit, en al ons anxdigh woelen?

Dewijle rijcken arm haer fchade bey gevoelen.

Dewijl, 'ken weet niet wat, oock groote lieden plaegt,

lae dat geen kroone felfs den hooft-fweer wech en jaegt.

Waticku bidden mach, mijn ziele, wilt ontwaken.

En gront u herte niet op aerdfche beufcl-faken

,

Laet Godt u fteunfcl zijn, in vreugt en tegen-fpoet

;

Daer is geen vafle trooft als in het hoogftc goet.

Vidua fua 6c aliena vitiajn dotem adfcrre dkkur .

Irltfföflffe ban Btcrmcbc befcrnbicrgt'

liJfficöuluclirliéaf/cjimtpncbattctDev*

rcbcfoct(ict'famfn-6omrrcn mM lik wvt
jreu onbcriuigc en foctc tsr oljrncacntlirpt

0cfrDicben/ gtgtonöet nirtop vijcabomof
aiibcre öicrgcltjcöc iiptUirnbigc bingen/

inatr op een focte oi!ei-cen-6om?ïe / ni op»-

rcrlTtc beugbfaemDfPt e"be göelatrnDtpt

:

Lieffelickcnfclioon zijn is niets ; een vrouwe die

den Hceie vrceft f il men lovc, fept tC Ultjff-niai;

^rob. 3 1 . ?o. JÏ5acc jmluebet tottr f ilie i

5)Tet ccn luebuluf met toooj htnörrcn tU'

gDPomijaectJcttc gtlfgentt)fpt ünïttcft/

'ttiSbiesimaer te erger i

€eti VüebtilDe b?engt becl Racr epgen/ enbe

ootfecenjï anbcrs gcbjefeenten öuüjclicö.

«iEn 'tijS gcüJïjS bat möefc gelegentöept

Kinderen

Hinderen.

gDc J^ranfinan fcpt üjel }

OiUifonfai^e^&femme afaire.



/^ Liefdcj Kort-Jprake,

Een huys dat is gemaeckt , een

vrouwe noch te maken.

Dat houdnien,ovcr-al voor twee

bequame faecken.

D^agli fou^e , égli amon
Gliprimij/om gli inegliori.

Wie trouwen wil, offoppen eten,

Dien iiTet dienftigh dit te weten,

Dat d'ecrfte foppen zijn de befte.

En d'cerfte trou gaet voorde lefte.

Softiöffe^fcfiap/biti'ïf be {actfie gronbt-

regcl bif» ic& u/ üoo? alö nu / op htSt Qt^

IcgentJjcpt/Uitettcofbcn: buut ctiöc Qt"

b^up&t Ijtt ^mt battec ge ffpt i^ ten öocöc ,

Wie veiftandig is.die laet hem rade, fcyt Salomon,
Prov. i. }.

löatmp belangt/ tcfebie iegcntooo^öelifü

(booj ^obcg befrljitömge) mijn lief gf fcl«

ffDapmiffmmcet/ fal bitlefleinp toc-ep*

genen / enöe boo| mtjnercBeningeop ne-

men/ enbe baermebebcfluptea.

Hier mede eyndlgde Thilaretus ^ en korts daernae began d'ecn en
d'ander van't gefclfchap eenige faken op te halen van datter gefcyt

was, ofom breeder verklaringe, ofte om y et daer tegens in te brengen;

macr T^/V^rf/^^f 'tfelveaf-lcunende, feyde, dat het vóór jonge lieden te

langh ftil gcfeteri was, en dattet beter ware de leden wat te reppen , en
oeffeninge-te doen om de mage te fcherpen tegens het avont-mael-; en
daer mede op-ftaende, en oorlof nemende aende koninginne, wert van
de felve inden naem van al hetgefelfchap hoogelick bedanckr, met crn-

ftighverfoeck (al vooren hem fijn af-fcheyt te geven) dathy, 'tgeneby
hemjegenwoordelick wasgefeyt, op't papier woudc brengen, terwijl

hem de memorie noch verfch was ; op dat foo veel goede en gulde Cin-

fpreucken niet met het op-houden fijner ftemme inde luchten foude
komen te verdwijnen, en alfoo verlooren blijvenj waer op alfoo by het

gefelfchap feergeftaen wert, is hy Philaretui eyndtelick aen-genomen
lulcxtedoen, en daer op 'tgefelfchap ilch tot lijf-oeffeningen bege-
vende, is gefcheyden.

TfVfW
fff



SPIEGEL
Van den voorleden, en jegenwoordigcn

tijdt.

Ty^eede Deel.





'tZijn ftercke beenen die weelde dragen
konnen.

longhc-

lingti

fpivcckc

AL fijn mijn beenen fterck , al heb ick jonge leden ^

Al kan ick dagen langh op harde wegen treden

,

Noch ftae ick nier-te-rain op delen tijdt verftelt

,

Vermits mijn los gelid nu hier dan ginder helt

:

En 'tis noch evenwel geen fwaerte dat ick drage

,

Ten is geen wichtigh pück daer van ick heden klage,

Het is
(
gelijck ghy het ) een wifpcl-tnyrigh W'ijf,

• Dat fit ( 'ken weet niet hoe ) my fcheilinx op hec Jijf.

Al Sv



^ Hujjclijcke ftecl^n.

Sv heefc een felfaem hooft, vol alderhande grillen

,

Sy heefc een dertel hert, en dan oock ronde billen 3

Sy krevelt evenftaegh en moet in roere zijn

;

De ruft is haer verdriet, het ftille wefen, pijn.

lek hebbe grootcr laft voor defen moeten dragen

,

kEn vondt noch evenwel geen reden om te klagen

,

Want hoe het immer ging, ick droeg het w^ithtig pack

,

lek droegh het daer ick wou^ oock fonder ongemack

:

Maer dit aelweerdigh dingh gaet buyten alle reden
,

Het ruckt my daer het wil , en druckt my opte leden.

En fchoon ick voor my fie^ foo veel ick immer kan

,

Noch fwier ick onder haer gelijck een droncken man.

Maer, Lefcr, nae my dunckt, ghy wenft om eens te weten

Hoe dat iy , dien ick draegh ^ in Hollandt wort geheten
;

Wel hoortet met eé woort : f^rou f^Fecld' is hare naem,

Tot jock, tot enckel fpel, en anders niet becjnaem.

;

Sy heeft foo vreemden aert, foo bijfter malle kueren

,

Geen helde, geen machtiah reus , en kander onder dueren ,

Want krijgtfe maer een voet oock op een deftigh man ^

'Tis hondert tegen een foo hyfc voeren kan :

Ofweeter eenigh menfch haer loffen aert te dwingen
5

Soo datfc niet geheel, en mach int wilde fpringen

,

Ten gaeter evenwel niet al gelijck het fou

,

De geck wil niet-te-min by wijlen uytten mou.

Wel, Vrienden, tot befluyt, foo Weelde koomt getreden ,,

Ofmet een vollen loop naer uvvent toe gereden
j

Sooorijptfemet befcheyt, en houdtfc dapper vaft ^

Want fiet ! al iffe licht, het is een fvvare laft.

^^^^"^' A IIcMnge;! Railmm buigen

S0ol matcïxt &ri»

Itrmccbc b'ii!i!tgt/

3f,Ö JOCjlCi! QOtt, Nedcï-J.

XJö 'fottl-m bol tó / fo (ïo?tet t(cii(tot0

om.

ïilsbeLimmcvcn fatjija/ fofpjlctifc/

offooaapciife.



Uiiyfd'icke ficcl^7}.

Ncded.

S.ilull.

Lat.

Fran^.

!jCert toel flcbocbc vftmmcn joiicfieiiDc

Hoo2,t!.^S3cii gfucf 5U ivo^f jvn / tm wwApi
jiim mvwn.

5rcin fcf>tm(ficv fcf>nffcv fcliire

S'ciin svïiin cm tvtrtcr Ci>c( ivirD.

v?6 tm'iiTcn fïarfc kiuc fcii»

S)ic öutc M(jc nu%cn (vagcn.

S)cm öfucÉ t|l nicmaiu |lavc(' öcnti^.

2lïiif ciüom fc>((cn Ktiicf) [xdp cin fro.

(ici) ^vipi.

SeciindiE res etiam fapientüm

animo:, fliiiganr.

Aiictibiis bene paflis pruriunr

cornua.

Non cd dursbilcfcinpcr,

cilc bcac. - -

OvxKd k bas ejl ph'm , k hatit ejl

Qumdttnfol efl bicn ,
/'/ nyfe peut

tcmr.

Torcc (irievt, (^ bclk amye

Faici bienjouveni DC ferfo!':e.

f-jf-
LiTxnriant animi Lbusplcrum-

qiie feciindis
,

Necfacilè cll cequa ccmmo-<
da mente pan.

Satietas parit ferodam.

Ilny itpoint d'AYgmt r.ui feclefpenfe j-

plm prcdigalcmef.t que celtiy d'une

fuccejTton recente.

il n'cjl rien fifuperhe qttun (et de

baffc condhion ejlevé a quelque di^rii-

tc.

6l wal t'ten conorte ,y el hien non it.j.

ay quienlejovorte. .i.

Le mala dn coifort é" li bic»perfeu. Fianq.

hetiepcntfupporter.

Kon ejierczs^ a lifere':^ egtt- itai,

aL'

ctVn humde ^'vllhuomo qu^in-

do al:o file.

Periculofa foelicitatis intcmpc- scnec^

rantia cft.

Diu fordidus ^ rcpentè divesr^^:;;.

mucaüonC' foituna: male tegit,.

Fortnna qiiem nimium fovet, l.u.

ü uit urn facit.

Qiüd enim aüud civilcs Rirorcs f/^-.

pcpcrir, quam nimia fa-Iicitas?

F'id. ninha in ham rem apnd Richt,

axio.n.bijtor. 33. eecoii. p^.

Vid. arabica ad ktnc rem jd.igiA

(ipitdé'rp. c(jJ. 1.6".

A3 Vfx



6 Huyjèllc^e Jaeciert.

Wat Venus voeght, dat fcheydt de klippel.

^ ijs was een jonge wulp , hy kon geen weelde dragen

,

En wou voor al een wijf ^ en ging het Fijcjen vragen,

Een fpits , een vinnigh dingh, een plage voor een huys,

Vry moytjens op-getoyc, maer, efcer niet te pluys.

Fy wille, naedeneyfch, haerfaecken wel te drijven,

Fy had een rappe tongh, en konde defcigh kijven

;

En 'twas genoegh beken t, en 'twert oock Gijs gefeyt

,

Maer des al-niet-te-min, hy wou de lieve meyt.

Fy weet de weyger-kunftj en laet den vryer draven

,

Fy weet hem op de maet, en nae de kunft te laven

;

Fy, des al niec-te-min, die maeckt een kort befluyt,

Want Gijs die was een bloetjCn Fy die werdt de bruyt.

D^ bruylofc wort geraemt,men noot meeft al de vrienden,

Men noodter boven dat oock dicder niet en dienden
,

Het voor-fpel mette fceft, de eeift' en tweede nacht.

Die worden al.gelijck n:iet vreugde door-gebracht
j

Maer als de derde Son quam nae de trou gereièn

,

Doen fchoot Gijs uytten (laep, en woude meefter weten,

Daer gingh Fy tegen aen , en yder even kloeck

,

Maer Gijs die bolt te kort, en Fy behoudt den broeck

;

Dies gaet de goede man met nteer-geflagen wangen,

Hy laet fijn moedigh hooft, hy laet fijn ooren hangen,

Hy roept (chier even-ftaegh : Och waer ick weder vry,

Eerft wartet, Fijtje lief;, nu iflet niet alsj 'tfy 1

'tFy dat ick oyt began j 'tfy dat ick immer troude,

Och waer ick dat ick was, ick weet wat dat ick fi^ude
j

'tFy van mijnvvrange Fy, en van haer feilen aert

;

'tFy van den dimmen dach daer op ick ben gepaerc.

Dit roept ds droeve Gijs oock dickmael gaiufche dagen,

Want hy wort ftaegh begraeut , en fomtijts oock gefiagen.

Wel Gijs ghy waert niet wijs, want fiet ii fot bedrijf

,

Om een lic wel te doen foo lijdc het gancfche hjf,

/fj>res



x,\ preslafe/le

Hiiyfdicke fiecken. 7

Qui en haflc fe tnaric, a loifir [e re- pj-j^ .,

ptnt.

A» jour d'htiy rrhirié, dcnmn
mArry,

Oitife marie par amours

A'bonnes nut^is é" mauvaü joars.

T 'X'oUy Lefer^ fiaet ,

é"« eer ghygaet

,

Hoort noch een VVoort^

En treet dan <-uoort
j

S'iet onjè Griet

rok <^ondt 'X'crdrïet ^

ên groote pijn

In maeght te z^n f

Sy Wou enJou

Zijn ymants njrou
,

Tot leet enj^ijt

Vandie'tbenijty

Vaer l^ome njan

fAlwatter^n,

Vl^ely onje maeght

Die Wortgevraeghi.

Die Wort njerficht ^

Die ü '-verlicht y

Want Grietjemm
Met dat het mam 1^

Nu heeftf' een man

Die niet en kr.n
,

rOie niet en weet

pAU dat hy eet
j

aAls dat hy drinckt ,

Als dat hyjïnght
,

Als dat hyfhrin^t

Als dat hy '-vinc^
,

Alsdat hygaet
y

Als dat hyjïaet ,

6»Jomtijts eens Jtjn vrouWs

Jlaet.

Nu a^int ons Griet

Gantsjvvaer <-uerdriet

€n groote pijfi

In 'X'roti te Tijjn ^

Sy roepty Sylaes !

Ickyvoi te dwaes

T)at ickjbo ras

Verslingert Waf.

Maer tot haer quae&

Snüpeenraetj

Als datje lift

,

€n datje mijt
_,

En neder-jij^t y

SnfhUefvvijghtj

Want rajfchen trou

Is langh berou.

Wm



B IL

V^m dem Sfel ^u yyoll 'tjij
fi

gebet er mjfs e'ifz. tMt^en.

TIJ en Efel van de meul eens vroeger los gelaten

,

Gaec dolen in de ftadc, en proncken achter ftraten

,

Hy voelt hem onbelaft, hy voelt hem wonder wel

,

Dies krijght hy grooten kift tot alle felfaem Tpel

;

Het beeft dat vreughde focht, en niet en was te vreden

Met vryheyt, met gemack, en met gefonde leden ,

Koomt juyft ontrent eè graft daer d'een en d'ander glijr,

En daer het vveeligh volck op gladde fchaetfcn rijt
;

Qic



Huyfelicl^ Jaecken. 9

Dit ftaet hem wonder aen^ dacr koomt hy nae gedrongen,

Daer treet hy opte baen , en doeter vreemde fprongen

,

Maer fiet ! terwijl het dier onaerdigh ftaet en malt

,

Gebeurtet dattet glipt en plots ter neder valt

,

Daer fchreeut het lompich beeft , daer is fijn been gebroké,

Daer heeft 'tmisbruyckt geluck fijn leet aen hem gewroké,

In't kort' het grilligh dier dat light daer uyt-geftrcckt

,

En wort noch evenwel van alle man begeckt.

Wat ifler menigh menfch die in fijn befte dagen

Heeft ick en weet niet wat voor dingen aengeflagen ?

En die in fijn bedrijfmocht vaft en feker gaen

Is haeftich neer-geftort, alleen uyt fotte waen

!

Wat ifler menich menfch die neder is gevallen

Om dac hy buyten fchreef in weelde dorfte mallen 1

Nu dat is efels werck ; dus vrienden, zijdy wijs

,

Blijft daer ghy feker gact, en houdt u van het ijs.

^ , , 'C f II cfcl alft öcm Vue I ijact / ban gact
s*tam. j2 jjp optijpöanffcii/en b^ccclitfijii

been.

^ooge Bltmmersi / en öicpe fUJtmmtriS
Oacnmeelïqu^hitg.

Fr»nc. Celi^ nefcauroit tomher de hien haut

qui «'4 monté quebien feu.

Facibor currentibus , quam re-

pentibuslapfus.
L.it.

, ,
^QQ tod bïaegfjt ötc ü3tl iö / al0 biei

Nedcd. tucctiï.

l^ouüi \iti ftJjip miisöc-toatciiö.

ïöacDt üoo,: tn\ gijp.

Lat. Vinum caret clano.

lul. jl ruin non ha ümom.

Qöö iwin (ingc^t / ta gc^f ivirj attö Hoogd.

QScn t!tc fflcf^pciff «(<( vo( t|ï/ fö \\xt

^cf fr<wt)< fï«cf( in dncm wcinfap.

^ine cererc & Baccho friget Lat,

Venus.

Vinum lac veneris.

'.Ay carm domo.ynge omnmxs. Turcks,

Vrfus nifi latur non fakat. Lar.

Ifjchclum dolt doli , gidelum del't Turcks.

dJi.

B b SPc-am



10 Huyjelicke fieck^n.

Venter mero i^ftuans defpu-
^at.

n>iïmmmn.

CÖo; (ffcn jvirt) fciii tait}.

Fran^. i^pres la panfe ,

Vient la danfcj.

mat in libidinem.

Nemo {altat fbbrius nifi fortc

infanit, neque in folitudine ne-

qiie in convivio moderato.

Cic.

felec omninoin voluptatis regno viitutem polTe confifterc,

Ovïd.

' Luxuriant animi rebus plerumque fecundis

y Necfacile e(t lEqua commodaracnte pati.

Quantl'oYQiieilchevance Iepremier^ home domage lefuivent depref.

diólum Lodovici undecimi.

iaife des Sots les me, é" U proj}erité desfols lesperd. P rov. i . 32.

Wacht voor den gijb.

T>e Lc(érgelieveJichy 'mpUetJè<-V(tneenpiiite , dte bier

nae-gelaten is, bj 'mheeldmoe njoor teJicUen een fchip-

per die ojoorde wint z^yiende , door degijbJtpjchuyt

OW-werpt.

T ck quam mee goeden wint gedreven cpte baren ,

lek qiiam mee hoogen moet de ftroomen af-gevaren ,

lek liecec al ce rugh dat op het water dreef,

Soo dat ick op het Itft alleen de vooiflc bleef;

lek was aen alle kant getroutelt vande winden

,

En fiet 1 doen walTet tijt een reefjen in te binden
,

Maer ofal fchoon het zeyl geduerigh hooier fwol^

kk hiel noch evenwel, en hiel geduerigh vol

;

Doch



Lilt.

Uu)feltcke peckett. 1

1

Doch r\vijl ick my vergaep aen foo een gunftich weder,

Soo geeft hec zeyl een Iwap, en ruckt liet al ter neder

,

Daer Jcgh ick over kant^ ach 1 'ccjuaetfte darmen vinr

Is Tonder achter forgh te zeylen voorden winc.

Dacr zij nder in het landt die k onnen harde vlagen

,

Die konnen tegenl'poec mee vafle fchouders dragen
,

Maer, vriendéj hoort eé woort j ontret ec hoogh geluck

Dan hoeftmen boven al te letten op het (luck.

Fnrtuna vitreacft cumlplen- tOP7it cofi Ji Jupporta , cccetto ;7iral.

detfrangitur. Unnt.mt^n

Eranj. Lifortune ejl conflumiere tinjer en

jdattant.

5!Brtnn ter ^cc^miul) «ufp ö^f / fo

Ncderl. 31" boojfpect fict toe.

tat. Nenio confïdat nimiü fecundxj

In utraque forte fïs utriusque

memor.

buon tempo.

Iln'ejlajieuréqui trophautejlmoté. Franc.

•Oö^' /ïci^cr falfcn gcm.

'STfö goebc / jac goötreliöKn raeöt / «t

Hoog'J,

iO!MJifyoctoptegenfpo£t/ cnDciöw*

sDciilpoei op üooifpoet te Dcncfecit/

Uiat'.tfooDoenite 31311 ïtte bc^>i>c befi

getctnpert.

NedcrI.

Symch, ii, 26.

Au jour deprofperité les tnaux ne foient teint mis en cuhly dr attxjours dn
affli£itons quiltefouviene des hiens.

Jopph Ud faxnt. conf. 4.

Comme torn corps naturels (ont n^eflez, ahjifaut il qtiefoit mflre diJfofitioH

morille. Si noftre j(ye ri'efl affaijonhce avectrifle^c^ccftfoliie^fimjfretri-

fitjse n'efl terntereé anxc quektte mejlan{ e de jcye, cejl une trifiejse itifernnle

(^ defejpercé. Si doncj la jiryc 'vient teute[tule, tl Ltfaut dcmandtr ou qu'elle

A laijjé fa compagne, ^ tousjours au d(fpit d'clle lajvindre a la irijicjjè a fin

qtte tandü que l'une repugm a l'autre toutes deux riofüfoient anyes.

B b 1 Tcdt



li III.

Tak è la cagnuokj cjuale è la/ignora.

De
Kamei-
maeghc
fpreeckt

T ck hadde left-mael wat gemalt

,

En 'tfcheen dat lufvrou dic vernam

,

En, foo het dan gemeenlick valt

,

Soo was fy boven maten gram

,

Sy vielmy aen met feilen moer,

Sy graeude, dreygde, riep en keef;,

ïae 3 door haer ongeftuymigh bloet

,

Soo hietfe my ftaeghj vuyle teef;

lek.



Huyfelïcke Jaecken,

lek (lont een wijle flecht en keeck

,

Wanc ick en was niet fonder fchult,

Doch, mits fy my foo vinnigh ftreeck

,

Mift' ick ten leften mijn gedult
j

Dies feyd' ick;, luffer, met verlof,

G hy hebt my wat teveel gefey t ^

Ift niet de wijfe van het hof,

Gelijck de lufFer, foo de meyt ?

M

Tiircks.

Lat.

lul.

Nedcrl.

Lat.

Kocsrd.

'T^ outte terre cotree^^roVmce

Imite ld nature de pnprmce.

Baluck bafchadan kok^r. . i.

Pifcis primum a capitc putet.

Ilpejce comminciA aputir del ca-

fo.

't^ooft ficrfj/ al ficffi.

Abovcmajori difcit arare mi-

nor.

CSkté bte aften fuitf^m

©Oö pfijfcn tic jungm.

Ncderl. «êOObcfelOCËip/ tÖÖefilcpcl/

^oobcyottiö/t.dielepel.

<^iWk öc toccrt/ foo iö bc gafï /

aïHlijcii ö« pccrt / 1100 iss bc latï.

Ital.

Hoogd,

TakeUcagnuoUy quale eldjt-

gnora.

Quaiis domina , talis catella.

'^Ixi fcic fuw affo tic magt'.

'>ö5ic tcv l;cn- alfo tae gcfiuf.

Lat. 9iialis hera, talis pediife^ua.

Sas atffcr fcnf iiiiin fccitn ivint / Hoogd.
£<» vrtttcr bei fctiii fint) /

9i3nb tcii I;aT.i bei fciin gcfiiit.

Quaiis lex , talis grex. ^u.

^iul e drettore y talifom 't po-
i^^j

pull.

.^ando Upatrona foliep 10,

Lafante danne^gta.

^rtiik t\w I mb fltncfcn^c (ntffci'^c^i? Hoogd.
«n JU fammcn.

TalcarnCj qmlcortcl. itaL

^jsalgmma talcoltello.

Dignum patclla operculiim. Lat.

Similes liabent labra laducas.

S)i(ïc(n fci;nb tcö Qrfcte fafat tx.mx, Hoogd.

Ognïdijforme trowva tlfm con~ ii^^i

forme.

Vxorpcfllma,pcfilmus raaritus Lar.

Miror nö bene cóvcaiie vobis.

B b 3 Kon



14 I V.

JA^j'zy^ da tanto pane al cagmolo quanto lajiia

coda dima?idA»

A L quifpelt Leeuwtje metten (leert

,

Al troutek Leeuwtje fijnen w^cert

,

Al jancktet met een luyde ftem

,

Al looptet voor, en achter hem.

Al fit het beesje geeftigh op

,

Al draeyt het als een fiiellen top

,

Al biet het dickmael fijnen poot

,

Ten krijght niet ahijt witte-broot
j

Want



éen lejfe Tioor nieu gehoude.

Want hecfcet cerfl: fijn deel gehadc

,

Al iiXct niet ten vollen fat

,

Hoe wel hec üecht en deerlick fiet

Ten krijght noch al fijn wille niet.

Al fchijnt dit flechcj gelijck het leyt,

Het is noch efter wat gefeyc

,

Ghy, weeghtet in de rechte fchael

,

Het kan u dienen menighraael

,

Het kan u dienen tegen luft

,

Die noyt of Telden is geruft
j

Het kan u dienen over al

Waer datmen vreughde plegen fal

:

Men hoeft voorwaer het vveeligh vleyfch

Niet ftaegh te geven fijnen eylch

,

Dus fchoon yet fomtijts mach beftaen

,

Hec is al beter niet gedaen
,

En geeft een vrouj een vrient, een kint.

Niet alles vvac haer brey n verfinc

,

En geefc u eygen fellefs niet

Al wat u vveligh hert gebict

,

lek mocht, en ick en dedet niet

,

En was in vreughde noyt verdriet;

Wel fchrijfc die vvoort in u gemoec

Het is u aller wegen goet.

^S

Ncdci-1 \ A ^" ^'°^^ öenfjoittgccnliiootte
| 31 foofc tcmantct^ mutf; bat ti moK Engels;

jtem. ' /" j /

Spaens Mucho ptde d loco, ma-s loco as el il'^^" S«f£ ft« ftonbcfjf ii tiift foo ttrtl ^eder?.^
-

'- h^:ooi6/alsfyii|tÊmjeUjdcp5)itica

q
tte löda

I'idnc ^^ f"^ demande beanroup , maüplm
folefi celuy juidonfie.

j . N'm fe da. tunto pane al cxünuolo

qmnto Ljua, coUa dmnv/dn.

fou.

«Beu bVu.ifö ci'fï bftl / nwcr öiu.ifcï iiS

Öjï Die tljcm geeft.

Menea Ia code el can no porti Spaeas.

fi no por el pan.



i6 V.

S^vis iiiterfe convenit urfis.

o f al fchoon de wrecdc leeuwen

In de woefte bofTchen fchreeuwen

,

Ofde felle tijger krijt,

D:kz de lucht in ftucken fplijt

,

Ofde beeren leelick tieren ,

En verfchrickcn alle dieren

,

Sv noch efcer alle-gaer

Griefden noyt hacr weder-pacr.

NoyL



Htiyjèlicke fiecken.

Noyt vecht Leeuvve met Leeuwinne

Maer hy oefFent foete minne

,

Noyt en was een Tyget fel

Tegen fijnen bed-ge(èl.

Maer een Bcer^ noch boven allen.

Placht te jocken, en te mallen

,

En te toonen foet gelaet

Aen fijn lieve mede-maet

:

Beeren kunnen fachtjens fpelen

,

Kunnen vryen, kunnen telen

,

Beeren paren in het groen

Soeter als veel menfchen doen.

'tFy 1 dan grimmers, kijvers, krijters»

'tFy 1 onfi^etewijve-finijters,

'tFy I het wijf die haren man
Niet in liefde vieren kan.

Felle heeften fonder reden

,

Noyt geleert in goede feden

,

Toonen liefd' en foeten aert

Als fy t'famen zijn gepaert

:

Ghy dan, die u rechter-handen

Eens te famen ginght verpanden

,

Hebt voor al een fachten geeft

,

Of komt leertet van een beeft.

\7

!"""?• "P^ "*^ ^^^'^^ faifent bien en un »Sé t^ijfcr fcin iwfff tai wtórcu. Hoogd,

Ital.

fre.

(jtize d'iflcdlom nonfere mai mx-

U a cavalU.

Calce di givtmenU non more al

JlaÜone.

gen rtup.

C c Con



t8 liuyfelkk^ Jaecken.

Spaens. Con un lobo no fe mata otKp.

Nedui. ^<3te(t guabe giontiea bijten maIEian«

tieceii uiec.

Fran^. CorbiAH k ctrbeau ne (reve jamaü
kiyettx.

Com con corpi non
fi cayan bai,

mat git occbi.

(Bin fró^ (mt sem k^ ter ttüxtn.
pj^^ .

tin «Dötjf fm mUm frif t.

lean Fornier de Montauban.

ToHj animaux lefquclsjont en la terre

Vhfent enpaix j ^tranfiïllc eji lettrfatc^.

Oh bieu s'ils ont debat
y ^'fefont guerre ,

tA Uffmelle onc Ie majle nenfaiSi:

L'ourfe ayec l'ottrsfeurepar les boü ene

Tres du Ihn la lionnefefUifi

Avec Ie loup la louiie ejïfius contramte

St du Taureau la <-oache napo'mt craiite^

^jtellefurie (d^ pe/ie tant infame

y'iefit a troubler les hommes '-uit'teux ?

$_uon o'it touftours Ie mary ^ lafemme

S'entrepincer de mots vermimx ?

S^efgratigner d'outraoe qui dijfame

"Xaigner de plainSispulement maü bienfwe

Sowvent deftng les baigne leurfolie ire.

De



vr. 19

De ganfen krijghen den koft, macr fymoe-
cenfe plucken.

17^ omt fiet hier defe prent, en leert den fin begrijpen

,

Al die maer zijt gewoon de ftraet alleen te Oijpen

,

Hoort dit, wie niet en doet, als dat hy ledich gaet,

Hier is een goede les daer op te letten ftaet.

Godt is een rijcke bom, hy fpijft de wilde dieren

,

Het zy die in het wout, ofom den oever fwieren,

Maer fchoon hy yder beeft fijn eygen voedtfel biet

,

Noch voedt hy evenwel de leuye buycken niet.

C c 2 Gcca



20 Huyfelkke fteck^n.

Geen menfch ofander dier en late fich bedriegen

,

Al wacter fpijfe loeckc moet loopen, rennen, vliegen

,

De vos die fit en geeuwt^ ofleuyerc in den kuyl

,

Houc wel de poten droog, maer krijgt nicc inden muyL
Al watter adem heefc behoortet aen te mereken

j

Dat wat van Adam koomt bevolen is te wercken -,

Wie geen beroep en heeft en niet ter werelt doet,

En heeft geen vaften trooft waer op hy wert gevoet.

, ,
/^ obt fpijfr öe toaïjcte» / imev fp

iscdcri. \j moetentet om üliracii.

jütemaiitenrionmi bc gebiaöc bupüta
inöeii moiitgcülogcii.

'JtrntocbeiiS leupDfptö loon,

I'ranij. Bleudonne biens (jr bxufs maü tar

les cornes.

Griccx. UpiTTcVTuv -zs-cvuv , TTuXScri d^tv

Lat. -^Convenientibiis laboribusvé-

duntnohis omniabona Dij.

Nederl. ÏDitDeroeten toil inottberueicit.

j_ac. Par cl\ fbrtuna labori.

Franc. Ntilbien^ftn^tei/ie,

Hoot^d. '>^^-»»f<>' 5immcmMn (mi-UwBé ^oftj

° "

f|\i)icii gc^t/fö fcU£ km \\\\w \>Cfxm\.

A re»art endormy rien ne lm chet en
Eranc. ' -^

gorge.

Renard qui dortU matinee n'a p^
la boitcke emplumée,

l'.ai. "Nonf^m heuicre 'il melfen'zct Ie

mojche.

La. rojafinza. la Jpina. Ital.

mJte bc cpcrcn Oclibeit Vuil raoet ïjtt Nederl.
ftaficlcii bcc öeimen igbcn.

A la 'Z>ulpeU dormidA

mda en la boca.

'Tju/peut aormtda , no ie cai Spacns.Ie cal

imipl.
Neder!.

Manusmovendacura Minerva. Lat.

Manumadmoventi fbrtuna ini-

ploranda eft.

ï?a«btafii ben ploegf) / foo fait <©obt vr j i

ÜOjbcicn.
Meden.

'Cot >©olJö öiilij bcDofftarbcpt.

i\t\it f)anbcn en boeten /

05001 frilt bei fotten,

<ï5oïit (jecfc Soepen / inaer niet mettc
fioojnen.

^tvoopt uanné/ en fegt <^ob üjout??.

^Dcnflapcnbeujolf loopt gc«i frfjaep

iiiDcn mont.

ü^it 't berrfifn utllen UJü moet Bfin 5ct

tieren trocfïcn.

•iBcnbliegcnöc bracDbaiiöftoat.

Qjit .i befohg du feu Ie quiert aux Prouij.

di^/gts.



Vade ad formicam piger.

/^ hy leuyaert die nu leght en flaept,

£n dan een wijle fit en gaepc ^

Opj op, en gaec eens cot de Mier

,

Dac is een kleyn, maer neerftigh dier

,

Dac is voorfichtich ende wijs,

Dac gadert t'fomers fijne fpijs j

Op dattet door de ftrcnge kou

Niet door gebreck vcrgaen en fou.

Maerghylighc bieren koeckeloerc,

Door vreemde droomen omgevoerc
5

Ghy fiec hoe dac de fnelle cijc
,

Hoe dac u jonckheyc lienen glijc

,

En efcer neemc ghy nier eer ham
Toe oeffcningh van u verftant

;

Op, op, en ftclc het hjfce werck

,

En ièc de mier roe u gemerck

,

Wanc die by lichccn dage flaept 3

En in den fomer fic en gaepc

,

Is wcerdigh dac hy koude lijc

Wanneer de felle wincer bijt.

Horat. I. fermonum.

Parvula ( nam exemplo cfl ) magni formica laborts

Ore trahit quodcunque potcit, atque addit acervo

Quem ftruit, haudit^iuiiaac non incautafuturi

Qux fitnul inverfumtonttirtat Aquariusannum
Non u(qudni prorepit ; Cs: iilis utitur ante

Qi^iajliris, iapitiiij &c.

In hoc adagio Arahes. Hebre ^ Kcmam comurrmt (^ eodempnJH

UtmtHT,

C c 3 Snijt-



tt VII.

Snijtaien fijn neus af' mcft fchent fijn

aengeOchc

De man
die htc

mes op-
tcn ncui

hecfc

fprccckt

TT" oomt hier, al die my kent^ en wilt ten beften raden,

lek heb, eylaes 1 een neus met puyften over-laden

,

Een neus, in als gelijck een kalikoutfèn haen

,

Daer hangen ( foo het fchijnt ) veel jonge neuten aen;

Een neus, een vreemde fnuyt daer op de kinders wijfen ,

Een neus, 'ken weet niet hoe, daer van de vrouwen yfen ,

Een neus gelijck een ey, en root gelijck een bloet,

Die my oock even felfs by wijlen fchricken doet

,

Eea



Jiuyjèticl^ fieck^n. 22

Een ncus} maer 'tis genocgh. Wie kan het monfter lijden?

lek meyn het leelick dingh noch heden afte fnijden,

'tSa 'tia ick valler aen, en waerom noch gebeyt ?

Het dient toch eens gedaen wat dickmael is gefêyt.

Maer, hola, mijn vernuft, heeft dit oock goede reden ?

Is oock u neus een lit om afte zijn gefneden ?

O ! fooghy dit begint; denckt wat een felfaem dal ,

Denckt wat een groufacm vack u aenficht wefen fal i

Ey lieve wilt het mes van uwe leden wenden ,

Wie in fijn neufè fnijt die moet fijn aenficht fchenden
j

Gaet hier in met gedult, en geenfins met gewelt.

En heelt noch fijo ghy kondt, al watter is ontftclt.

En ofghy metter haeit miflchien de roode plecken

Niet afen weet te doen, niet uy t en weet te trecken

,

Soo gaet al weder aen, oock tot de derde reys

,

En, noch hoe dat het gae, verfchoont u eygen vley§.

Soo ghy nu, Lefer, vraeght, wat hier is uyt te trecken

,

En hoe u dit verhael ten goede mochte ftrecken

,

Soo weet als dat het wijd hoe datmen vieren moet
De feylen van een vrient, ofvan u eygen bloet

:

Hebt ghy een man, ofwijf, uyt haren plicht geweecken j

Een broeder Tonder eer, een moeder vol gebreecken

,

Een Vader die miflchien fijn echte plicht vergeet

,

Een nicht die buyten fpoor in quade wegen treet

,

Ghy moet noch evenwel de vrienden niet verlaten

,

Ghy moet wel haer gebreck, maer niet de lieden haten,

Ghy moet haer ongemack niet halen aen den dach

,

Maerdccken warter fchort, gelijckde liefde plach :

Ghy moet, indien ghy kondc, het quade leer g( nefen

,

En loo ghy niet en kondt in ais geduldich wcicn

;

M.-n fer geen leden rif , al lijdcmen grooce pi)n ,

Mcii 11 c geen leden .^f, als die verkanckertzijn.

He te ilortfif j, 't r du de^honncttr de to'i t>ere : car k dtshonnatr de ton perc

f>.e tef^mroh toarner d hnnnenr. byr. 3 - 11.



24 vin,

On mprend lievre au tabor)?i tiy oifeau a la tartc velk*

A L wie een fnellé haes met trommels meynt te vangen

Die heeftet qualick voor , en doet verkeerde gangen

,

Want eer de jager koomt ontrent het groene wout
Soo is het vluchtigh dier verloren in het hout

;

Daer ley t het dan en duycktj foo dat de grage winden

Geen wilt-braet op en doen, geen haes en konnen vinden;

Daer koomt dan onfe vriendt gants moede vande jacht,

En brengt niet anders met als flechts een droeve nachr.

Sit
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Sk yemant inden raedc^ ofwil hy leeren krijgen

Die moet voor alle dingh fijn tonge leeren fwijgen

,

Want die van fijn bedrijf met open monde fpreeckt

Die vintmen inder daedt dat hy den aenflagh breeckt

;

Met fwijgen, foete jeught, met fwijgen is te minnen

,

Met fwijgen kan een Vorft de vafte Steden winnen

;

Een die geduerigh fwetft van dat hy wil bcllaen

En brengt niet anders t'huys als flechts een malle waen.

Met klappen foete jeught en is niet uyt te rechten

,

Noch in het foct gevry , noch in het wreede vechten

,

Maer die met heuflchen mont fij n dingen heelen kan

Die mach een vryer zijn y en oock een oorloghs-man.

Spaens. ^uien poxaro ha de tornar non

ha de oxear.

Franc. Q^ "^'«^ fundre un oifeM il ne

fmtpoi l'ejfarouchtr,

Ncderl '^t^flMflt'Dafcnmet tcommcteban-

_ On ne frend U lievre au tahour ty
'*

l'oifeau a la tarte-veilt.

Nederi *"« öogcljï frDoutoen ti'openbare net»

ten,

if al. (hl dice tutto queld/ eg/tfa ,fd

tutto quel che egh pud è mangui

cio che eglt ha ^ nogli rejix niente.

Fran(j. Ptnfe ce que tu veuxfarie ce qaetu

doii.

<?a<t nic^t rtfffé ïrtö ^u ivetfï /

^luc nic^f affcé taö tiu fmif! /

Hoogd.

he mnacciejono arme delminac- itai.

ctato.

A mucba parola obrapoct.

Par trop dire on eftperdu. Fran^.

Multorum confcij pauca lo-j-

cfuuntur.

In ira nihil decentius quam
cum adefl: filentium. Flut.

Veftigatoribus & venatoribus

diurni nodurnique Labores ef-

fent irriti fi nö filentio piius qua
Venabulis & iinpctu fcrasin-

tercipcrent. Carol. Pafchal. f^irt.

&Vit.caj).'^2.

D d lijmt
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Ilfaut frendre la poulefins ener.

Een C iet vrienden wac ick doe, ick heb een hoen gegrepen

,

min M^er 'khebbet metcer daedc de kele toe-genepen,

hoen in
^^^ vreefe dat het dier miirchien de gantlche lochc

de hanc. En oock het naefte dorp met (chreeuwé vollen mocht

;

d? ke[e Ick weet foo buer-man Fop het beesjen hoorde krijten

,

^°^_ Ick weetet voor gewis het fou hem dapper Ipijten

,

ipreeckc Het fou hem pijne doen tot binnen inde ziel

,

Dat ick, een flecht gelel^ foo vetcen keucken hiel.

'Tis feecker , foo de raef kon inder fti Ihey t eten

Sy kreegh een vollen buyck, en niemant fou het weten^

Maer mits hy by den roof foo luyde fit en kraft

Soo krijght hy menighmael een ongenooden gaft.

Gefellen, foo het luck koomt over u geiegen^

Indien ghy my gelooft het dient te zijn gefwegen

,

Het dient met ftillen mont in haeften op-gevat j.

Die muyft en niet en mauwt^ dat is de befte kat.

Ital. C^ "^^^ ^^^ ^fis^^^> quietamen-

te oode.

FraiK. Chat mioleur , fiefut onques hon

chajjèur.

l^^l Chi non fa tacere j

Non Ja godere.

C'eft vnfortheaujett

f""?-
Quandonfai£l(^parlefeit.

fcuf \)o\x mu|t cric rc»|ï meet? Engel*.

Nullum cft tempus, ,quo dicen- ^^
dafuntomnia.

Ncdoïl.
ï^oo^t/ftoijcöt/enfiet/

jlbupfï inaer tn maiitot niet»

jluttcnfotibcrferalTctt/

ïtlupucii foiiöec baffe».

Lupus dum prjedam agit , ne Lac.

hifcic quidem.

Taire
(j;'

faire

PAr mcr (^par terre.
Franc

Callar
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- , Callar V oios, tomaremosja

madrcy los polios.

Frinij. Se tairt é" cuvrir lesyeux c'efl pour

tnndre la mere dr lesfcfifs»

Tenfa molto 3 fKtrlapoco èferm 1,^1

weno.

'AJfatfij chinonfij fetacerfx^

si tu "vcm vivre en pau

Nt dn tout ce quefcaü.

W il yetnanc nae de kunileen vogel-neftjen roven

Die moet in dit bedrijf het oude woort geloven

,

Een woorc, een defrigh woort^ een regel van beleyt

Die ym^nt c'uwer leer voor defen heefc gt fey t

:

Siet gaeu en neerftich toe, gaet ftil en raaeckt te fwijgen,

Ghy fult gewis het jongh, ghy lult de moeder krijgen.

Geloofcet, domme jeught, daer is geen beter vondt

,

Als fneegh en vlijcigh zijn, en al met (lillen mont.

Ncdcrl. Vy ntjc ÖOOJt Of fut
^^ ifêupflenDecnmauüjttnct,

Lat. Scepes fapientix eft filentium.

-j , ïDienaiiftutjccn cnliozen

^it fiat! öojcii en flutjgcn

<5rootc factbcii Uau Ijpörijgeiu

i^Bojt/ fict/ ftorjgöt ciiberb?aeg&t/
^^^^^^

^Qo tueet nmnantljjatjejaegj^t,

«Die beeï fiaU

13ttl oaiUalt»

«öattcr pet jiacr utoeii U«! /

BetöÖt u mout/ en öouöt u (til.

D d Trcckc



it IX.

Treckt alft nopt VifTcher,

De gene
die by
den vif-

fclier

ftact,

Iprceck:

Welj maet;, hoe fit ghy dus en gaept

,

My dunckt voor feker dat ghy flaepr,

Want fiet ! de vifch bijt aen het aes
^

En ghy fit als een rechte dwaes

,

Ghy fit gelijck een quack en fiet

,

En dat u raeckt en doet ghy niet.

lek bid, engaeptniethierofdaer,

Maer neemt in tijdts u faecken waer

;

Een



Uttyjelkke fieck^n.

Een goede kans is glibber-glat

,

Sy dient in haeften op -gevat

,

En 'tis voorwaer geen handigh man

,

Die fijn gcluck niet grijpen kan

;

Want dien het voordeel eens ontglijt ^

Die iflet al fijn Jeven quijt

,

En fchoon hy nacmaels anders wou

,

Hy vindt niet anders als berou
j

Al wie dan niet in tijts en vift

Is waert dat hy de fode mift.

Ghy daerom, vrienr, let op u ftuck

,

En paft wel op het vkichtigh Luck

Terwijl het voor ii deure klopt

,

» Treckt, viflcherj treckt terwijl het nopt.

^9

Hoogd. TTv m ti ^iimt 5U fni txmU I ttr

, , "Siö fiunfl in tijbtjöjacfcggcit.
Nedcrl.

45njytalfltijDti!ö.

jIKcn moet fijii tobben upt-fcttcn ter*

luijUjettegcnt.

jfl'len moet gapen alffer pap göeboticn

lueiu

Jöen moet grijpen alH tijöt 10.

jJlicn moet mennen t'totjl öe \}i\\\ !cpt.

il)en moetfcpicn tüjtjl öe Vuintbient.

ït>aiJDcfitnjS lunberö üJflren nopt rijrfi.

l^n lurrt

t[Ki;c{jetbat

®ie fjet ijabt /

53IC Jjct qmft
«E)ie è« >nifl.

ï^et aÖcUirb en |ïaet ntct |lil boojpe- M^,)^ri
nwntöDeur.

^^''"'•

<i5aept alfmcn u ben lepel biet

X©jiit namaelö bjtcnt en firijgDje niet.

tDie tijDt fiecft / en tijbt Iiietgipen/

«iSn Ëaii ftjn Icben niet beDpen.

'^ii a!ti|Dt bioegFi gficnoegO fioomt /

lioamtbeeliytptclaet.

ï©ic üerflacpt fijn ocïitent-lyerrfi/

befcljeicn 10 fijn öagö lucicli.

Eaiit fioopcn / en goct ftttVuclitü boeiv'

Cii l)erffljiji;t alle öagó aicc.

<A ben fare non dar dimora
j^ ,j

Terchc pycjlopajju thora.

Bcpgna ptrrliar Ie venture quan •

do Iddio Ie m.mda.

Chi tardl arriv>i , male allogia.

D d 3 Sc



30 Huyfeückë fdeck^n»

Ital.

Spaens.

Se sh(CVCp afare Ie €ojè due

"PoltCy cMJcunJarebhefxvio»

Chi non fa. quando fuo ,

Non fuofare qmndo fvuole.

'Batti d ferro 3 mentre ch' eglï è

caldo,

Chi tardi vuol j twn vttol,

Infnche s'ha il <-L>ento in poppa

bejbgnofitper narp'tgare.

Quando el hicrro efta> encen-

dido,

Entonces ha de fer batido.

Lo que has de hazer no digas

cras

Pon lamanoyhaz.

Si te dieren la vaquilla

Acude con ia. foguilla.

Snfaifant U CAgt ToifeAU s*eH vd. ^

Ce que doü faire ne dis ^ehtade»

m*iit.

Tel refufe, qui apres mufe.

Be l'eau qui (fl pajfe Ie molirt ne

moutpas*

Qjn ne trendqtiand ilpeut

N'aura quant ilveut.

Quant Ie bien vient o» Ie doit trea^

dre.

Quadleferejichautjllefaut batre^

Le tempsfe change enttu dhmre
Tel rit le matin qui Ufoirtleure.

Collige, non omni tempore
La^.

melTis erir.

Omiffio occafionis , cft cunda-
tio,

Clamamus cras cras & fic con-

fumiturjEtas.

OVid.

Sed propera nee te venturas differ in horas

;

Qui non eft hodièjCras minus aptus erit,

Lucan,

Tolk moras, femper nocuit differre paratis.

Manil.

mora fxpe malorura

Caufa fuit.

'Demophen.

Rerum occafiones tarditatê & ignaviam noftram non exipedant.

Curt.

Fortunam tuam prcffis manibus tene lubrica eft* imponc felici-

tati tuce trienosj ut tacilius iÜara regos.

Frontv.
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1

Pronte capillata eft.

C let l wat een felfaem wijf my heden is verfchenen

,

Siet ! hoe dit eygen wijf is inder haeft verdwenen

,

Dit wijf is voren ruygh, van achter ifle kael

,

En fiet ick benfe qui)c terwijl ick ftae en drael.

Dit wijfis voren ruygh, en biedc daer groote fchattcn,

Maer aen het achrer-lijf daer iffe niet te vatten •,

Wel leert door mijn verdriet:, ey, leert j ó rappe jeiight,

Leert grijpen met befcheyt, terwijl ghy grijpé meughc.

De wei-gelegen tijt is eene van de faeckcn

,

Die naer een quade greep niet weder is ce raecken
;

Dus wie uy t tragen aerc verfuymt een goeden kans

Die wort in onfe tael genaemt een flappe gans.

*T>e Leferfal^ tot beter <-verfidnt <-van dejègelegcnthejt , ghelieven te

gedenckend(ttdeOtidehetGelucl{j, oftegoede Ghelegemheyt, hebben

af-gebeelt in de gedaente iJan eeni^rowwe , 'van n/oren '-veel hayrs

en lame tuften hebbende^ maer van achtengeheel kacl enjonder hayr

'pvejènde s daermede te kennengevende den aert ende eygehjchap van

m)edegelegentheyt3 die alleen van Voren^ en niet van achteren te '-vat-

ten /ar, het VVelc^op verjcheyde geVallen , en o?}der andere mede op de

vlitchttgegeiegentheyt onjès levens ^ nietJo?}der rede^kj.ngefafi Wer-

den: want {gelijck een g^dtjaligh man welgefeydt heeft) detijdt

( dte Godt almachttch uyt den afgrontfjner eeuwicheyt heeft voort-

gebracht ) /} btt alier-kpfielickfie toe-valom het eeuwigh leven uyt

te vvercken^ datmen oyt Vondt j Want aen den tijt defes tegenWjor-

digen levens hunght het eeitwighe ^ en als de tijdt eens njoor ycmant

door den doodt is af-gffitden _^Joo en ijfer njoor dien menfhegcen tijt

meer. Wat eengraoiegenade ijsetdm --van den Heere onfcn Godty

dat hy ons noch tclck^n brengt njant een jaer int ander, en 'X/zrlivght

onsjoj onfe daghen , te^n eynde Wyfidcx vvaernemende , des te beter

het ee^wigh Itvenfuden uyt-Wercken ? enfidcx te doen noemt de

H, Geejidc bcquaemhcyt des tijdcs uyt te koopen. Q)l. 4- ;.

Pro



p X.

Pro camelo farcina.

A Ifchijnt de Kemcl Tonder geeft,

Alishetmaereenlompichbeeft,

Noch heefc het grofgedierte wat
Dat oorboir is te zijn gevat

;

Want alfmen op fijn rugge leyt

De packen voor hem toe-bereyt

,

Soo toonr het beeft fijn kloeck verftant.

Want fiet hec knielt daer in het fant

,

En



Hujfdicl^ ptecken.
j ^

En blijft foo liggen op den gront

,

Tot darmen feven-hondert pont

Heefc op fijn bukich lijfgetaft

,

Want dat is juyft eens Kennels laft
j

Doch meer en neemtet geenfinS aen
,

Maer gaet dan op fijn beenen ftaen
j

Dat is in fijne tael gefeyt

,

My is genoegh op'c Ii)fgeleyc.

Dus foo ghy wenft mijn goede reys

,

Soo laedt my niet, als nae den eys.

Voorwaer foo dit wierd' nae gedaen

Het fouder dickmaels beter gaen

,

Want veekijts door te groocen laft

En wort niet op den dienft gepaft.

Ey fiet 1 war heefcer menigh man
Meer ampten als hy dragen kan

j

Soo dat hy onder fijnen ftaec

Gebocht, gebult, gebogen gaet,

En efter wil hy grootcr eer j

En roept noch al geduerigh, Meer

,

Tot hem het pack ter neder druckt,

Ofmet gewelt ter aerden ruckt.

Ghy, zijdy wijs, beminde vrient.

Beproeft wat u voor ladingh dient

,

Beproeft u fchouders, eer ghy draeght

,

En wicktj al voorens eer ghy waeght

,

Want meer te willen alfmen kan

Daer koomt of fchaed' of fchande van.

^T j 1 Tv at u te ftoacc om fitffcnijs/ öat 1 Ne gladium tollas muller. t „Nederl. U laetUggcu ' NeTaict uliraciepidam.

E c Vid,



J4 Huyfelicke jaeck^n.

Vid. Hebyaicum Adagium apudDruJium Dfcur. i .prov. 5. 'citarstem

Lconemin defcriptione AfricA lib.i.

Illiid fctè, inqulr, obJèrvant ut pro Camcü farcina, id eft, pro 700
libris Italkis tres aureosadnumerent.

Hout.

Verftte diu quid ferre recufent

,

Quid valcant humeri.

Scmc. deTranq. anim. cdp. 4.

Ante omnia nccefle eft (èipfum reftimare, quia ferè plus nobis vi-

demurpoffe, quam poffiimus. Alius eloquentix fiducia prolabi-

turjalius ini^rnium corpus laboriofö opprefllt officio, alius patri-

moniofuo plusimperavit quam ferre pofsit. &c.

Springhc niet verder als u llockhngh is.

\7 rien r, die hier ftaec aen è^^t floot

,

My dunckc fy is u wat te groot
5

Al eer gliy dan u fprongh begint

,

Soo maeckc dat ghy u wel verfint

,

Soo maeckt dar ghy de gronden weet

,

Soo maeckt dat gliy het water meet

,

Maer Iet voor al, ö goede man

,

Hoe ver u polfe reycken kan

,

Want veel te pogen Tonder raet

,

En ver te fpringen Tonder maet

,

En iaecken aengaen boven machc

Dat biengter menigh in den gracht.

i-at. "^r e pennas nido majores ex-

•i-^ tende.

Ensels, 2t FöUt» ^«l'f «tlï) ft ^33CÏ< ^^UrfC ltH( Si bovcm non habes , afinum Lat.

Si non

agas.



"Huyjdkke fteck^n. l^

fi-an^.

Hoogd,

Si tófi revenu tfefi c^pahle detade-

fpence

Rend til defpCNce capable de ton re-

'venit.

'^iK uit Ui\ \ys.\ ter mup mtt {i\)m\\

ntauvcii.

delU boccx,

f5jcma!it fp^Miigc Ucptr nl^f0it poï.d x^jct!.

Ucvtn.igSj.

Lat.

Kcderl.

Ital.

}'ian(j.

Hoogd

Lat.

Tiircks.

Ital.

Nofccnda eft mcnfura fui.

Tuo te pede nietire.

ilcdj ticie tcrli.

^itx. ii.if iiccr.

JTJact ïjoiitit fïuct.

Qidduno ejïienda, Uperr^como

tiene U cubieru.

Chacu» effende la jamhcfelo» la cou-

'verture.

COZcn mup jlc^ mc^ tcv teef fïrccfcii.

Vbi incipit pauper divitem imi-

tari, perit.

Itcfc fl(\uict jivc 111 a fmal coftivw ivuh

awniictl; net ti;<: (;cufc biit biirnctl; ic.

Orqdnmigegtorekhicfun. .i.

"Xcfogn^i dtjlundcyji
,

quanlo c

l(tn~o ïl Icn^itolo.

Bifoo7hi f.n LtJpcJ^t jlxondo ttn-

tiata.

ï?acUu5?pU!ÜttcDooc5j

Ne fupra pedem calccus. L.it.

ïicnt (Tact / ets fjoutü: maft. Mcderl.

Hfltt öett 5ccl; iiici tt bctl upt,

ïileprc böGcIfierö Skpnc ncöjcttjï, Ncderl.

Avicul^ nidulificant. Lnr.

Pro opibus moenia.

Intra pelliciilam tuam te con-

ti ne.

Tcftiido intra tegmen fuiiin

collcvftatmacft.

Hermano medios con vueftro Spacns.

palino.

Fycre ?nefurez. votss Avec voJ!rc com.
,

uin.
'ranc.

Tecum liabira ut noris quam lït
L;-.;-.

tjbicurtaiupelle.x.

^ipitiijijiuctbci-Dfr ni.sttffotUlarg?) -c..\,..\

£ e z Taft



^6 Ht^plkk^ fieck^n.

Tafl:geen root yfer aen, of fpouter op.

eft daer ick over ftrate gingh

,

En lecce vaft op alle dingh

,

Sach ick aldaer een jongen ftaen

Die greep in haeft een yfer aen,

Een yfer dat hy voor hem fach

,

Geli)ck het by de fmifle lach

,

De frait fijn vader ftontcr by,

En trock den jongen aen de zy

,

En feyde, met een hardt verwijt^

"Wel, botte lecker, als ghy zijt
,

Zijtghy ecnfone van een fnat ?

Zijt ghy mijn kint, en docjc dit ?

Grijpt ghy uyt enckel onverftant,

Taft ghy nae'tyfermetterhant

Eer datje proeft en zijc gewis

Oft heet, ofc kout, of hoe het is ?

Voorwaer dit is recht plompaerts werck,

Ghy, neemt een beter oogh-gemcrck

,

Want in een winckel van een fmit

Daer weet een yder menfche dit

,

Dat noyt een yfer dient geraeckt

Als van te voren nat gemaeckt

,

En geeft het dan een fnar gedruys

,

Soo houdt voor al u vingers thuys.

Dit was nae mijn begrijp een dingh

Dat vorder als de fmiffe gingh

,

Ick hebbet daetom hier gefet

,

Dus dien het fmaeckt^ die draeghct met.

Ncded. T n ef II fmtlTe toat te xahtn I

i Bp JiiuftUtrs lyat ic fniificn

/

%\\ eer fiJo!-:evö boec& te lefeii

/

Üaii luci flle mcc öuiDcr üjefcn.

^tcecïit n in geen gat of fietcr beur. Nederl.

Quam quifque noritartcm hanc ^^^

exercent. Vid. Eraf, ad hoc Adag

lis



Ht^jèltcke faecken. j;»

'Tis quaet flijpen fonder water.

De Lefèr ftlghelteven ( 'm piaetje ^an cen^late , dïe

hier nae-gektm ü) by thbeeldmgefich njoor tefidlen ,

eenjlijper met een drogenfltw-jieeny /plagende m 'X'oe-

gen di hier ünjolqeride,

TJ" oort vrienden^, die my heden fiet

,

rioort toch den gronc van mijn verdriet,

Hoortj mach ick bidden, mijn geklach

,

Dat ick moet brengen aen den dach :

lek ben een jonck, en kloeck gefel

,

Ick kan mijn ambacht wonder wel

,

Ick hebbe vry geen flecht vei ftant

,

Ick ben oock vecrdigh van der hant

,

Ick weet hoc ftael j al iflec fijn

,

Moet nae de kunft geflepen zi) n
^

Maer fiet, ó lieve mackers, fiet

,

Ach 1 water dat en heb ick niet,

Ach ! water, dat is krachtich nat

,

Daerbaetgeen flijpen fonder dat,

Daer baet geen kunft, ofrappe voet,

Daer niet te hebben hinder doet.

Siet hoe het by de menfchen ftaet

,

En hoe het in de werelt gaet 1

Al ifler yeraant kloeck en wijs

,

Wacr krijght een fchamel ruyter prijs ?

Want heeft hy maer een droogen fteen

Eylaes 1 foo ftaet hy daer alleen

,

Hy ftaet, eylacen, flcchr en fiet

,

"Want fonder water flijptmen niet.

E e 3 Of



38 Euyfel'icke fdickcn.

offchoon de byen k^njiich ^h ,

Gaet neemt hun eens den rojmxrijn ,

Gaet neemt km bloemen ende ^ept
,

Siet alhaer kuTiJïen hebben u):t

,

l^at nuty dat net, dat aerdigh beejl

T)at mijï terfio7}tJijn hlpeckengeefl.

Met vifch wort vifch gelockt, met vinckè vangrnié vincké;

Een penninck in de beurs en hoorcmcn nin^.ir.er klinckcn;

Een boom waft aider-beft daer meer geboomte llact
j

Het gek is even foo, het wil een mede-maet.

Neder! T* *^ ^"^^^^ fectmucuöaec gOctii Dnpj
CIUJS.

Jïïct pöcle öanbeii ifi quact Oitóic&cn

Io£l:cii.

51>ic lutiincn üjü mott bp fctreiu

<^\-& quaet bjjj nucrScn ban laötcra!*

leen.

'Cifi !f]uattiJoefSf üatricn fonüer bpcr

of bef.

Fianc. lAmnimonft bon poltage'avcc de

l'eaufatle.

Ilfaut de l'argentjiour commcncerle

jeu.

Ilpefche e» vain

Qai n'aworcefuü haim.

Toute (jualilé perdfo» luflre ouiln'y

A poir/t des rr.cycns.

llfij hpo'tnt deplii-spenihlefvttcy que

d'ellre en hoiimur avec pauzreté.

lul. A^)' curdado 'm^s j^awjo que tener

honraj pobrr^t.

Ny la artificioja enxambre fuede ital.

finfiorjacarjhito.

Ijs Indufiricufes abeilks Kepeuvent i"ran<j.

fairefruitfam fleurs,

•ecnöoctbpecmaecfttecn fiitUcSojfi. Ncicd.

llfnogo^ adiata il cuooo. i^i.

Qui achouette ^renddes Autrcsoi- Fmnij.

feaux.

NuncA buena olU con aguafoU. itai.

Pau-per erisfèmpcrj fi pauper es Lat,

ytmiliane.

Qui a argent ila beaufaire. I'r.'.nc.

Le chiave d'oro aprc ogni por- ic

ta

I danari tanno coircri cavalÜ.

Qiici chi ban ».inaui,

iignori ion chiauiati.

Niet



fpreeckt

Uujiplicke Jkecken. jp

Niet te veel eyers onder eene hen.

Ha^l' T ''^ ^^^^ fchier een ftaegh gekij

f

niaa Mcc onfc Trijn» dat prillieh wijf

,

Uie leyt my, dat ly heerc een hen

Soo goec als ick ter werelc ken
;

Een hen, die vall: en feker broedt

,

En wonder wel haer jongens voedt

,

En daerom wil ons (luere frijn

( En 'tkan of'tmach niet anders zijn

)

Dat ick mijn eyers allegaer

Te broen fal leggen onder haer

;

Maer ick en kan het niet verftaen

,

En kanter daerom tegen aen

,

Ick fegh ( en dat op goeden gront

)

Te veel is altijt ongelont •,

Sal ick ons eyers allegaer

,

De hope van het lange jaer

,

Sal ick ons (chat, ons gantfche kraem,

In eenen klomp en al-te-faem

Betrouwen aen een eenich hoen ?

Neen, dat en meyn' ick niet te doen

;

Kan niet een wefci ofeen kat

,

Een bontfinck, ofeen fnoode rat

,

Debroet-hen brengen inden noot.

De broet-hen brengen in den doot ?

Kan niet een hont, ofgortich fwijn

De doot van al ons voordeel zijn

,

Kan niet een ander ongeluck

Ons brengen inden hoogden druck ?

Bedaert



40 Uttyfeltclie faecken.

Bedaert u dan, mijn lieve Trijn

,

"Want dit en mach voorwaer niet zijn
j

Een eenich neft is haeft geftoort.

Een eenich beeft is haeft vermoort,

En daerom dient ons goet verfpreyr,

En hier en elders war geley t.

Een muys die maer een hol en heefc

'Tis wonder foofe lange leeft.

Maer 'twijl de Landts-man, en fijn wijf,

Hier over raken in gekijf,

Vraeght ymant wat dit is gefey

1

1

Siet, dus foo wortet uyt-geleyt.

Ghy koopman waeght nietallegaei

Op eenen bodem uwe waer

;

En ghy rentier fict dat u gele

Niet al aen eenen zy getelt

;

En ghy die zijt in landen rijck,

Betrourfe niet op eenen dijck

;

Maer boven al, ghy machtich Vorft,

Hoe {eer dat ghy nae 'theerfchen dorft

,

En hanght niet licht, hoe dattet gaet

,

Aen eenen velt-flagh uwen ftaet
j

Des werelts faecken al-te-mael

Diefweven in te loiTen fchael.

Om lbo te wagen 'teener tijt

Al wat ghy hebt, en wat ghy zijt.

lek legge daerom tot befluy t

,

lek roepet met den landts-man uyt

:

Veel kabels zijn de fchippers beft

,

Dus niet te veel in eenen neft.



La vache Jiefcait que luj vautfa queue , jufqucs

queUeUperduc.

X7 XT at maeckt de koeye metten fleert ?

S'en is haer niet een boone weert,

My dunckt dat die haer niet en paft

,

Sy dient het beeft maet tot een laft.

Het is wel foo , datyderlit

Heeft fijn gebruyck en eygen wit
j

Het oor dat hoort, de tant die knaegt

,

Het ooge fiet, de fchenckel draegt

,

De voet is noodigh tot den trap j

Maer wacr toe defe wipper-wap ?

Dit heb uk dickmaels over-leyt.

En dickmael over-luydt gefey t.

Doch leftmael quam ick op het lant

,

Daer ick veel fchoone koeyen vant.

Doch eene was haer fteert gekort

,

Die ftont met vliegen over-ftort

,

En fchoon fy dreygde mettet hooft

,

Haer dreygen wert niet eens gelooft
j

Het flim gefpuys fat even fti jF,

En beet haer vinnigh in het lijf;

Ick (ach hier by een ander ftaen

,

Die wafter vry wat beter aen

,

Dewijl fy had een wackerdingh

Dat haer van achter neder hingh,

Daer mede floegh fy hier en dacr

,

Al waerfe vliegen wert gewaer

,

Soo dateer niet een kleyne mugh

,

Haer mochte dueren opten rugh.

F f Dit



41 Hujfekke pieck^n.

Dit fiende, fprack ick inden geeft,

Als inde plaetfe van het beeft
j

» Siet l niemant kent fijn eygen goet

» Tot hy het eens ontberen moet.

XT A 1 T^ * ^"c en ^Bcet niettoacu toe Oatc be
^cieti. u jj^pj jijgj^ jjQj,^ j,^j|-g jijg qyjjj yj^

Franc •^ f'«f^^<? nefcait <jue Itij VAUtft que.

ve jupjites quelle la terdut.

Quant qutlque chofe ngui defaut

Oitfcait alors ce quelle vaut.

chofeperduc^

Chofe cog»uc^ ,

Jpres domagt^

Chacun eftfagcj.

Spacns. Si quieres (aber quanto vale vn
ducatOjbufcalo preftado.

Erajic
^^ venxfcavoir que vaut uu ducat

gberche Ie a iemprunter.

Malo acccpto flultus fapit. Lat.

Se s'hA'vejSe afdrele cojè dueyol' iwi.

te, ciafcunJArehbefayio.

lA fmté ne s^efiimepointjufquesau^^^^'i-

temns que l'OH Uperd,

Ni^ejilrm lajalud^hdjla eltiem- luL

po quep ;nerde.

ferfonne ne reffent U pduvreté c«m. Franc

fne. cetuy qui s'e/l veu rkhe.

Ni qukn ftentd U pobre^d come
^^

el que ricojè <iji<f.

aens.

Horat.

Virtutem incolumem odimus,

Sublatum ex oculis quxrimus invidi.

Seneca.

Carendo difcimus quani cara amifcrimus.

Tlaut.

Turn demum homines noftra intelligimus bona, ciim qu» in po-

teltatc habuimus ea amifimus.



Fran^.

Un hou chartofi tourne en pet/i Jieti.

De Lepr heeldeJich hter in eenen <^oer-man op een fmdlen

yveghf ftjn kpets kort en kténfielkken om Wendende.

A I is de bane fmal, al zijn de fchaerfche wegen
Gedrongen tegens een^ en bijfter ongelegen ,

Noch weet in dit geval een handigh voer-man raec,

En maeckt dat even daer fijn wagen ommc g.iet
j

Een ander, onbewuft om nae de kunft te rijden j

Die foude voor gewis hier fchade moeten jijden

,

Of ftonc in die gcvp.1 verwonnen van den noot

,

Offtorte met de koets te midden in den floot.

"P en die met ftillen geeft flch oeffent in de zeden

,

En heeft fijn hert gewent te buygen nae de reden

,

Die vint in fijn bedrijf dat hem vernoegen mach,

Al is hy kleyn gehuyftj en Tonder groot beflagh -,

Hy weet des niet-te-min fijn dingen uyt te voeren.

En kan noch evenwel de gantfche leden roeren

;

» Het is nae mijn begrijp, het is een ruftigh man
>» Die op een engen hoeck fijn wagen draeyen kan.

Franq. T) rovtfionfai^ enfaifen

X. Fai£i de bien a U maijon.

Ljj_
Frugalitas paupertas volunta^

na.

Divitiaj grandes homini funt

vivere parcè Lat.

y£quo animo.

Magnum vecftigal parcimonia.

Habet ctiam ubi in re tenui fcfc

explicet magnus animus.

Petite cuiftneféSl des grandes mai-

fofts.

CUudim.

natura bcatis

Omnibus cifedcditjiiquis cognovcrituti,

Lucan.

Difcitc quam parvo liccat producere vitam

Et «quantum naiuia pctat.

F f 2 0ti3n\9



^^ Uuyfelicks Jkecken.

Quando ïucello e fuogito ^poco rile^^a il Jerrar la

pcihbla.

Be af-beeldinne hiervan
,
^oude mogen rrefea een vader diefijn

kint aenfpreeckt, d.ier hetfche een vogel koye ^oogt tejluyte»

,

daer de vogel tiyt U gevlogen^ ter oorfaecke van hetfelve verlies

hitterlicken vceenendcj.

De \y el hoe,mijn weerde foorjj waerom aldus gekreten t

fp7ceck: Of is de vogel wech die hier heeft in gefeten ?

lae dat ift, naer ick merck, dat iflet dat u fchort,

En daerom darje klaegr, en droeve tranen ftort.

Maer, kint, dat is gedaen, de vinck is wcgh gevlogen

,

De vinck is in het wout, of inde lucht getogen

;

Wat voordeel kan het zijn dat ghy de koye fluyt ?

De vogel ;, lieve maet , de vogel ifler uyt.

Wat dient de ftal bewaert, ofaenden knecht bevolen

Wanneer het befte pcert te voren is geftolen ?

Wat dient de water-put met aerde toe-gefpreyt

Wanneer het vetfte kalff daer in verdroncken Icyt ?

Het is van ouden tijdt een wijfe van de geckcn

Ecrft, naer een harden flagh , het hooft te willen decken
j

De wijsheyt moet in tijdts, en van te vooren hen:,

Hoe alle faecken ftaen , en watter kan gekhien.

Ghy dan noch, weeft getrooft, en ftilt u bitter klagen

,

Wat niet te rechten is dat moetmen willigh dragen

;

Let beter naderhant, let beter op u ftuck
;

» Men wort by wijlen kloeck alleen door ongeluck.

Ical. Qerrar laflalU y
qmndo Jt Jon

pre/f i bf"?mi.

P Tardo»ferme l'eflable quand Ie che-

val ejtperdit.

Machinas poft bellum adferre Lit.

Sera in fundo paiilmonia.

Parola dctta c fajjo iutto non it^i.

puopia tornare adici?o

.

Athlan



HuyJèHcl^ faeckcn. 45-

Tiircks. K^thUn cck dunmes. . i.

Ital. Lafrc'Z^ tirata non torm.

Nedctl. i^cöiapycn eti lucct niet/ nliö öe pot upt

ist.

Hoosd ^^^" ^^!5< l'te fflfj JU fpt vom f^vcf /

wcnn Cï gcfrcffcn i|ï.

Ital. .S*^ s'havefe afare Ie cop due Vol-

te ciajcunfarebbefnvio.

FraiKj. Tardcrie l'oifeau quant ileflprü.

NedcrI. ''3Ciö te laet / fep öe eyter / en Daö öcn
bomaliivilDf.

Hoogd. 51U^ KW ijï Wikt r0V.

t,at. Sero feram ponis flabulispoft

fui'ta latronis.

jjj,_ Doffo il fatto , »ö« ri/alepenü-

mento.

Lat. Eventus ftultorum magifter.

Spacns. j^/ concioydo

€l conjejo venido.

^""?-
ZLf f^/;w7 efchappê U cDr.^tilvem.

'^<ssi% ter tKif iioogd

S)rt ter vc^cn funibcï ijl / ni;nt)|Tu te»

D(?p^;(7 f/7f } mbbato il cavallo mitcii

jent lajidla.

NiljuvatamifTo claudere fepta Lat.

bove.

/ipres kfai^fage bnion. Franij.

'^é f)Ufft mm mm ben ftui fcfiUü^t Hoogd.

Ceitgetojojiienfïccn/

42engerrDoieiipi)l/
Ncderl.

«2n een gDffpjoöen taroojt / jijit niet te

Öeitoepen.

•'SCijS te laet bett put oDeüult / alfl ftalf

UetD;oiiclieni0.

DejpuesdedefcaUbrado mtar el Spacns,

cafco.

Jpres />i tefle brifée eindre U cafque. Franc.

Sero fapiunt Phrj'ges.

Vide Eraf. adhoc adagium.
Lit.

Ff} Wanneer



4^ Hajfelicl^ faecken.

T7\7' anneer de pijl is inde lucht

,

'^ ^ De fnelle vogel op de vlucht

,

De (leen geflingert uy trer hant

,

De ftemnne buyten uwen tanc

,

Soo is de flagh alree gegaen

,

En dacr en is geen houwen aen.

Dus eer de pijl is inde lucht

,

De fnelle vogel op de vlucht

,

De fteen geOingert uytter hant

,

De woorden buyten uwen tant

,

Soo weegt ten naeuften, deftich man.

Wat datter afgebeuren kan -,

Want als het onhcyl is gefchiet,

Soo geldt ontijdigh klagen niet.

lat. ïv[ efcit vox nufla reverti.

Et femel cmiflTutn volat irrcvo-

cabile verbum.

It»l. F4roU detta , è fajfo tratto non

puo torvare adtetro.

Defcripto hoc magü.

'Xittera fcripta manet. Lat,

TarlipocOf mdfcnbïmeno, itai.

mm fc^n mcf): cibivtffclwt.

-^ttft pciiwiit nut rpjcfie ficfj bcrfltlï/
^^^ j^,^j^

Sj/r. 21. 27.

^t tojife luegDtn gare Ujco^en nut ctti gout-VuttOte^

Als



XII. 47

Als morfige lieden kuys worden , fo fchue-

renfe de panne van achteren.

T> efiet eens defe twee, die in voorleden jaren

Gantfch vuyl in haer bedrijf, en rechte flonfen warcn^

Die zijn nu wonder net, en uytter-maten kuys

,

Sy boenen even felfs de gronden van het huys

;

De pannen aen den hcerr, die niemant van de bueren

Oyt anders is gevvoon als binnen in teichueren,

Die kuyft dit aerdigh volck oock aen den uytter-kant

,

Al hangt die meeften tijt te midden in den brant.



48 Huyfeïicke ftechn.

Dus gat^t int gemeen , wanneer onwijfe lieden

Met al te donimcn ernft haer oude rancken vlieden

,

Want mits fy bijfter hardt, en tonder reden gaen

,

Soo koomt de tegen fcyl niet felden opte baen.

Wort niet een quifte-goec , wanneer hy wil bedaren

,

Wel dickwils al te feer genegen om te fparen ?

Spik niet eé gierich meiifch ( als hy nae mihheyt tracht

)

Wel dickraaels Tonder maer, en boven fijne macht ?

'Tis beyde Tonder gront , en tegen goede zeden

,

Tis beyde Tonder Hot, en buyccn alle reden.

Welj vrienden, weeft beTer, en houdt de rechte maet,

Ten is geen ware deught die uyt den regel gaec.

Tral.

Spacns.

Lat.

trnnc.

Hoogd

Ical.

Spaen?:

I'rni!c.

T / mele ji ^ol gujiixre con Ie

ünnte deiU ciita.

Ogni coft vnol mejï'ra.

Tor medioy no caerejs.

M/ezpitr Ie milieu (jr 'oous ne tom-

berez.

Medio tutifsimus ibis.

iLnya banquet que de chiches.

gil iwiiij nnb 5u iic( /

'5?crt'crbct cdU fvicl.

3u vic( if( imstfiint».

llinoltoe Y noco

Rompe bgiVoco.

Nï tan hermofa q-ae mcite ,

l>ii tiVrfja que ejpU'.te.

Nit^nt helle, qn'elle ttie

A'.' la/.t lalde .jiiell' e^pouverjte.

Ogni bel gtvoco uvoldurarpoco. jtai.

Tien la^rada di mezsP.

Perge via media, medium te- Lat.

nucre btati.

Oai commence 4 ejlre liheral de- Franq

devientprodigite.

'Xatillu cmium et'ton '"vetra men- Tutcks.

faran carmdu.

fjrfi niarfi tod boonen/ tnatr niet met NeilcrL
bacUett bol.

jBeii moet met ftanötn / en niet met
manticii faepcn.

Lat.
'Ed modus in rebus, funt ccrti

dcnique fincs,

/Quos ulrra citraque ncquircon-

lïitere rcdian.

/Srulti dum vit.int vitia, in con-

trariacurrunt.

iïJuJt JjOaDl Iract. Nccierl.



Huyjèl'icl^faecken. Ji^<)

Guardati d'aceto de vin dolce,

"XT"XT anneer daer yemant maeckt afijn

,

" Enneemtertoedenfoetftenwijn,

Die krijgter van het fuerfte vocht

Dat oyt op tonge bijten mocht

,

Want als het foet fijn aert verlaet

,

Niet dat fijn fuer te boven gaet
j

Onthoudt dit woort^, geminde vrient,

Vermits het alle vrienden dient.

Als vrienden uyt een mis-verftant

Eens worden tegen een gekant

;

Als broeders, om, men weet niet wat

,

Door wrevel worden op-gevat

;

Ofals de vader en het kint

Sich tegen een ontfteken vint;

Ofdat twee lieven metter tijt

Vervallen tot een wrangen fpijt,

Soo vindtmcn dat haer feilen haet

Gants boven alle peylen gaet

;

Want als fich vrientfchap omme-wcnt
Soo iflfcr onluft fonder ent

:

Ghy, daerom al die vrienden zijc

,

En geeft de gramfchap geenen tijt,

Maer ifllr yet dat cjualick ftaet,

Soo heeltet weder metter daet

,

En ofghy fchoon een reysjen kijft

Soo maeckt noch dat ghy vrienden blijft.

Hoogd. Yy ie rcf wcin je bcffcr i(ï / je fc^itf»

fcr citg muf ivivï>.

^c ncJxn bfuftfrcunt'fct>ife / ja Uutm

©anDc fottfle togtl Nederl.

5DcftI|ie afijn.

25joct)triS gcüijf

Moonw om 3iel ci! lijf.

G g Jiichf.



fo Uuyfeltcke faecken.

Simultates inter parentcs & libcros,amicos& conlatigulneos funt

giavirsimx. Cam. inoptr. fuccef, cent. i. 29. pag. 4J4. Richter.

Axiom. «con. 105. 218. Bald. in l. cum ofortet. C. de bon. qu4 liber.

(tS\danion divento fiume grande :, che nonnentrafa

aqua turbida.

N:
oyt beeck en is in haeft gegroeyc ^

Soo datfe krachtich heenen vloey 1 3

Ofdat haer ftroom de landen deylt j

En dat op hacr een kagc zey It

,

Ofwis fy heefc van onklaer nat

Al vry wat veel in haer gevat.

Als yemant wort in haeften rijck

,

Oock verre boven fijns gelijck

,

En datmen niet ter deegh en fiet

Waer uyt fijn aenwas is gefchiec.

Dat hieltmen eertijts voor een dingh

Dat niet, gelijck het fou, en gingh
j

Men hieldtj dat fnel en haeftigh goes

AI vry wat onklaer wefen moet

;

En fchoon het flaet by wijlen ntiis

,

Men vintet daet het leecker is.

Wat dient hier langer op geïlaen ?

Hy, dien het raeckt, die trecket aen.

Serpens, nifi ferpentem diglutiat, non fit draco.

3S>icDcni fneltrgcöteüJo^öen/etifaliuetontfcljuIDigöMtjuen, Syr. :8.2e.

Het Nederlants fprceck-woort fegt daerom wel

;

lUntBfameii lijcfeticm/ ijS fahgfr,

Fortunam



XI ir. 51

Fortunam > velut tunicaiii , magis concin-
namprobuj quamlongam.

d!e hc? T^ ^^ ^^^^^ is alte langh, en al te niym gefneden

,

wi)dc "*-^ 'tHangc my ('ké weet niet hoe) en floddert aé de lede,

ki^et 'a'é Het is een laftigh pack, fchoon dat ick maer en ftae

,

(breeckc
^^ 'tdoet Hiy ftacgli belet al waer ick henen gae

j

Ick ben gelijck verdook in defe groote vouwen

,

Ick ben geheel verftelt met defe ruyme mouwen

,

Mijn hoetdecktmy hetoogh, dewijl hy neder glijt,

En dat gebeurt alleen vermits hy is te wijt

,

G g ? De



^z Huyfelkke faeck^n»

De kouflcn, die ghy Het, fijn laften aende beenen

,

En in dees groote fchocn daer vallen kleync fteenen

,

En ick en weet niet wat, dus ben ick gants verftek,

En blijve dickmael ftaen te midden op het velt.

Ick ben een rey fend" man, en hebbe veel te dwalen

,

Nu op een hoogen bergh^ en dan in laege dalen,

Nu op een drifcich fant, dan op een gladde baen
,

My dient geen flodder-kleet om wel te mogen gaen

;

Voorwaer een minder rock die fou my beter paflen,

Die ftaet my aen het lijf, als uyt het lijfgewaffen

;

Ick prijfe boven al een knap, een matigh kleet,

Al wat daer boven gaet, en is maer enckel leet.

Wat mogen even-ftaegh , wat mogen alle menfchen

Geit, have, renten, landt, als fonder eynde wenfchen ?

Men Tegge watmen wil, die ruymen noodruft heeft

Die ift die aldcr-beft, en onbekommert leeft.

Een rock niet al te ruym, niet aen het lijfgefpannen.

Dat is het befte kleet voor vrouwen ende mannen
,

Want al wat nae den eyfch niet aen de leden paft

,

En is maer ongemack, en niet als enckel laft.

Frang. T es trop longues robbes empe.

X^ Icbent Ie corps.

€t les richejses monduines lame.

j,jt,
Viri beati vita caftigata fit ut

non cgcna fic egenx proxima.

Miferos leputa qui nimia feli-

citate torpefcunt.

Viviturexiguomelius , fi no-

veris uti.

Fr.in ^. "De peu de rente o n vit honcftement,

Le vrttji trefor eji U co»tentcment.

/,

Exiguum natura defidcrat. Lat.

<^j[(i.^ è ncco , a chï non minu. itaj.

La quinta medn dcarro , no luze Spaeus,

Jtno emhirafar.

La cinquiefme roüe au chariot ne Franc.

fait (juempefcher.

Qui apour vivre, ejl riche ajs'ez,

Peu de bien, peu de (oiiry.

'^i flrmut i(c cin
<\y.{\<i^

ting / mt Hoood
mit vmb fan gcJjn, ^

*

Le



htiyfelicl^ faeck^n» fl

jtj,i.
Lefpezjerie migliort.

Si tengon ne'Jaccht minon.

iranq. Afeütcfontawc on boit kfon aife.

Lil.
Vtilis eft toga, magis concinna,

quam longa.

Fran^. Afetite maifon Dieu a grandfart.

PeH ^^4/,v efi don de Duu.

Fran^.
Peltte brebiette

Semble touJioHrs jeuneticj.

Au petfte boü prtnd on b/e» grand

lievre.

Non inpauperievitium cftjfccl Lit.

in paupcre.

3it f5ro([cn twiTcni f«igt imn 3r# h^o^j^

ftfc^ / til ftcincn mipcru m^ f'fffx^-

Non les grands biens qui nattrainent qüenvie
_,

Biens, non tas btens, maü malheurs de ia "vie.

Socut,

Vtveftes nimis longK corpora impediunt ambulantium, itaim-

meiJi^ opcsanimum.

Fortunam velut tunicam,magis concinnam proba,quam longam.

Semca Thyejïe.

Regnum mens bona poflidet,

Nil ullis upus eft equis.

Rcx eftquipofuit meius:

Rex cftj quique cupit nihil.

Hoc regnum fibi quifque dat.

Idem Oedipo.

Quidquid exccffit modum
Pendet inflabili loco.

G g 3 Canta



De Le-
fer bed-
de fich

in, een

kar, on-
trent cé

tobbe
met wa-
ter fittê-

dc ,djer

vifcli in

Icght

,

de kat

dacr op
locrêde,

en hare

poot
iiyt-ftc-

kende

,

macr
niet in't

water

dervcdc

taftcn.

^4 Utt^fehcke faecl^n.

T>ic kat^had die fifch lich, aherfie yyihiit imyxi-far.

Komt fiet doch hier een reys ons katte fitten pronckcn !

Komt let op haer gebaer, hoe datfe weet te loncken 1

Sy fiet den verfchen vis, l'y fiet het open vat

,

Maer, des al-niet-te-min;, fy vreeft het killigh nat

;

Sy vreeft, gewis fy vreeft haer pooten nat te maecken ,

En daerom wil het dier het water niet genaecken

;

Sy dreygt wel met dé klaeu , maer taft niet in den gront,

En dus en kri jgtfe niet als honger in den mont.

Men vint, meeft over-al, een deel verkleunde menfchcn.

Die in haer ftil gepeys wel groote dingen wenfchen

;

Maer dat en is maer wint : want die hem moeyt' ontfiet

Sit wel met anxt en wacht, maer vordert anders niet.

» Wie rofen plucken wil , en mach geen prickels mijden

;

»> Wie honich-raet begeert, die moet de byen lijden

;

» Voor hem die vruchté fiDeckt,ift wenfché niet genoegh,

» De hant moet uyt de mouw,de hat moet aé dé ploegh.

Neder' F f" 'f"Pf ^^^^
-*-^ Cet lununer Git /
|Kit(3 fp Ijct uat

'SrtbtjfïtrMJtjt.

«©Dp/fóetfejetuat/

<©nt()ouDtü^pDat

j!l)cn ferijgt geen fröflt

'5rcii3piuc[bli)t.

jltletatbcpbt&njgötJwn Ijpci'uptttn

fiet».

Lat.

Ital.

^Qui nudeum efrevult,nucem

frangatoportet.

Non ji ptio havere ilmele Jèn-^

Ie mojche.

Nofi/ipno haver la rofa JènZfi la

jjima.

Ital.

Cht s'ajuta

,

iddio l'ajuta.

DupoiJJon Ie chat treshitn niiingeroit pranc.

{JMaiifes pattes m bagneroit.

Lat.
FicusfuntavibusgratvT.ar plan-

tare recufant.

©e fpjeeutoen toilicn U'cl fiojfen eten/ ^ ,
,

maer Qtcn boonitii planten.
iNcdcri.

Chi fu^e la moU^fi aüovtana

dal/ajarina.
^^•''•



Hip'JelicJ^ fiecken. $f

Griccx.

Fran?. La merc ddfcitnces efl labeur.

Hoogd, '^'^ ''Xr tt^t ^ibcn / tcv mot ^<l• f)civ

On ntfrend^M des truytcs a hrajes Fran(,^

feches.

Gatto gmntato non prejè mai i«!-

jorzj.

Een vuyle bruyc heeft veel parerens aen.

A Is yemant tot u koomt met op-gepronckte reden,

Als yemant moedigh is , en buygt de gantfche leden

;

Als yemant met beleydc fijn onfchult heeft gedaen
j

Segt dan. Een vuyle bruydt heeft veel parerens aen.

GrJecx.A zsAet ^ gfj T^f dhyiB-iicCi

fjrjj.

La:. Sunt verba veritatis fimpliciffi-

ma.

Hoogd '^^^ twr^f trtvffm ad rciicf.

Ncdcrl. <t5etmflilt bloemen rietficn met.

Lat. Oratio amici fimplex eft,adula-

torishabet fucatum nitorcm.

Fal(.ifucis,turpiaphaleris indi-

genr.

Vcri:asp?rfe placet,

Honellaper fc decent.

<©pccii Ucrb^Miiiic blnpe bicmfuptfiec
j^^dcrl

gcftropt,

'iA cafti Vieias, puertas nuevas. üpacns.

A vieif/e maijonwrte neuve. Franc

0;f vieuK chevd bride rouge. i'ranc.

A hurra. <^ieja cincha amarillo^ ^racns.

A vieille afnejfefangle jame. Franc.

Avieilbeenffonnctte neuve.

c/^ hmy nj'mo eeneeno nm'Vo. Sp.icns.

Mdnuj amd Salujiium.

Nonfiintcompofin VLibamea. parvi id facio. Tpiafèvirtnsfatis

ofteadic : illis a.tukio opus eft.m turpia facfta orationc tega.it.

Idem.

Munditias raulieribus , viris laborcm convenire.

B'm



$S XIV,
Ein klein henn legetaUe tag , da ein Straufitm

jahr mr etns.

,
^*

- XJ oort doch wat ons gebeurt; de fchijn heeft my gelogé,
Iniysma J~l • \- t r r\ \

°
diede En hope van gewin die heertrnijnwijr bedrogen :

niet Een koopman liet my fien een ey van dcfen ftruys

,

hoeder-
\^'\^s kocht ick ftrax het dier,en bracht het in mijn huys:

eyers "i
, , , i i i n • i i

dé arm Ick dacht, nac dien het beelt is dus gewoon te leggen

,

%eeckt Soo ftaet ons defe koop voor al niet af te feggen
;

Want fiet 1 een hinnen-ey is maer gelijck een bal

,

En 'tblijckt hier dat de itruys wel anders leggen fal
j

Sija



Hnyf'lic^ faecken. ^7

Sijn ey is als een bol, dat achc ick groote faken

,

Men kan van een alleen een gantlche ftruyve maecken

,

Een boer, een raeuwe gaft , al koomt hy vandé ploegh

,

Geeft hem maer foo een ey, gewis hy heefc genoegh.

Dit fteld' ick voor gewis, maer (iet in korte dagen

Doen vandc ick mecter daedt hoe dat ick was geflagen

;

Het beeft at wonder veel, en bleefnoch even graegh

,

Dies feyd' ick menigmael , fiet wat eé ftruyfche maegh i

Van eyers geen gewagh ; en fchoon ick maeckten neften

Van hoy, en enckel dons, 'ken vondter niet ten beften

;

Doch naer een langen tijdt, juy ft eens ontrent de Mey ,

Doen focht ick in het neft , en vondt een eenigh ey
j

Dies was ick wonder bly, maer al op lofle gronden

,

Want noyt, nae defen tijt, en ifler meer gevonden
j

Ons hinnen, onder dieSj die leyden even-ftaegh

,

Dat gafmy goet gewin, en dat meeft alle daegh j

Dies keef ick opten ftruys , en gingh den flocker feggen ^

Van hier du groote vraet, die niet en weet te leggen

,

V fchijn is maer bedrogh, gelijck het heden blijckt

,

» Want groote winft verleyt, en ftaege winft verrijckt.

Engels. T 'ij5< 3«^"«ö "Wf« ^m'^ )>»ïf«^'

Nederi. ILügt gijetoüi maeriSt ftoave btutfen.

Hoogd. ^^"^ ^«^^^^ '^t\m\(s rtc^tct / tci wirbf

«ucl; nimmcc ciiwé guttcn ^cnt.

5©K geen peiimngr) en acljt / en Vüojt
Nedctl. gcfji Quiöciiö Ijeev.

Franc. Qj*^ veutfaire umtorte d'or,y wet-

te torn les jours un clou.

Spacns.
Abaxanfè los adarves

Y al^anle los muladares.

Fian?. Les murs s'ahhaifent (^ Itsfumien

fc h/tufent.

A palTo a paflb fi va lontano. itat

IKet cticficltbcertjen!* plurfitmttiöen m,,i^,i

JJIlcnc^fe GagcM balt öe boom.

A plurfia a plumajipelo l'ocha. Ira":.

A gottd a gottd ïlmar ji pche^

rebbe,

^oit ikimx fïfc^(in ivcitcn tic Ip^t Hoogj.

'Ivlajora perdes, parva ni ièrva- Lat.

veris.

H h Chi



^% fluyjèlkks fiecken.

Ital. ChinomfiïmA m ^mttmo non aiepnbiöje/ fortbiïije

Fran?. Hijprifeur degahg (]ui eflpetH

Be mille un riche o» ne vit.

Ncderl. 55eöafl[eliclifc8epttining9 toeet toat.

l^Qtt \iiMü\\^tQ\. een Eilepntit Uiat/

^90 joao^tet Ujel een gcoote fc8at«

i^t. Adde parum parvo tandem fit

magnus acervus.

Gutta cavat lapidem*

Engels, iimtfcf/fomiljöt:.

Ncderi.

A picciol forno, poca ligna ba- itaL

fta.

ülcpn gctnin

23|enst rijc{itiom!tt«.

Ncded.

llbues^e fatto grande éUjialU ï"J-

piccoU»

HantBfattten rijtBöom isS fait'g9. N«derl

l^oogeboomen geüennteei-ftgatsutoe

aljsüjucöten,

Enfcdtemaifon Bieuagrandp&rt, Ytinc.

Syuch. 2p. /,

Ccluyqui mcfprife lesfetHes ehcfestomherapeiit a pttit,

Sjrach. 30. 21.

Le peu ejf fuffifant k thotnme êien Afn's,

"IT* eracht, ó vrient, noyt kleyn gewin

,

Want dat brengt grcote ichatcen in ^

En niet en ifTer oyt foo vaft

Als dat geftaegh en lanckfaem waft,

Befiec een ongetemden ftier

Die onlangs was een vreedlaem dier.

Een dier dat noyt en ftiet ofvocht

,

Maer dacr een kinc nnet fpclen mocht

,

Die



Huypltcke fiecf^n, ^^

Die wort in'c left een grouwfaem beeft

,

Dat oock van mannen is gevreeft.

De booni daer yemant onder ruft

,

Daer van hy pluckt fij ns herten luft

,

Daer van hy ichoone vruchten leeft,

Dat is wel eer een rijs geweeft.

My dunckt hier isgenoegh gefeyt,

Soo ghy hei ftuck wel over-ley t

:

»> Doet tot een kleyntje ctckmael wat

,

>» Soo wortet noch een groote fchat.

Maer kleyn verhes dat dickwils koomt,

Daer dient al mede voor gefchroomt

;

Want kleuter-fchult van kleyn beflach.

Als die vermeerdert dach aen dach

,

Wort metter tijdt een groote laft

,

Schoon dat ghy daer niet op en paft.

Let dan. al wie een huys beforgt

,

Dat ghy geen kleyne fchult en borgt j

») Want fiet 1 een drop die holt een ftecn

»» En dat flechis door den tijdt alleen
j

»i Het ftaegh gebruyck verllijt het ftael
j

» By veertjens wort de vincke kael

;

»i En 'tmuysje, dat geduerigh bijt

,

V Door-knaegt een kabel mecter tijt.

H h 1 Groota



6o XV.

Grooteviffchen fcheuren'tner.

De
vifTchcr

TJ adt ick voor kleynen vikh mijn netten willé hangen

,

tpreeckc Ofin een ftille gracht maer palingh willen vangen

,

Soo had ick nu de food' , offoo het anders gingh

,

Mijn net bleefimmers gaef, fchoo dat ick niet en vingh.

Maer fiet ick fchooc het wandt ontrent de groore vifltnj

Nu moet ick bey gelijck, en vangh, en hope mifTen •,

Want oock mijn befte net is over al gcfcheurt

;

Kijckt,vriendé,kijckt eé reys,wat ftoute Viffchers beurt

!

Ont-



Ht^felic^ fiecken.

Onthoudt my dcfc les , die groote dingen jagen

En vangen dickmael niet als onverwachte (lagen
j

Dusghy die viflchen wilt, en blijven buyten pijn,

Vift, lieve vrienden, vift^ nae dat u netten zijn.

61

ital. riYandnayeyuolgrandacqua.

Ncdcrl. ««^roat fcDip/ crof Uiater,

s;^ fïctaci; fa((cn öcm.

Nedcrl <I5rootc boomêii gcbeii tnccrfcDaöu*

tijcalsibiucöiai.

Ital. Al fumo famojö non andare a

Non p'tpjkr tmto hoccone chi te

totrebbe flroccate.

SISitw moet foo crootc bjorften niet in*
Nederi.

j-ojclütti Datmcc acn toui-gr.

19ed oin üamen
ït;epiiiöf) bcrfamen,

rul. Tefc't grrfsi rompna. thamo.

'Cl rodano U irapola.

Nedeil. <©roote fatten btjtea öooj Uc u^jK

<15ioOtc bifffOtn fjjjüiütn u?Uc;; kiel

/ mojcon't rompono Ie tele di r^gni. itui,

Bpen en j&ojfclss bjebf Oft fpinnctoeb. Ncderl.

©«« faMmmcc (r(rincf<n yrn. Hoogki

P^// é'p^i'< ce(i do» de BieU. Franc.

Be grande rcviere gradtoijjon^maü

garde toy de noyer.

Degrmdrïo gra,npe%L^m<(. non te Spacns.

ahogues alguna njez^

y \^x Dcr;^ / je ticffct x%\\, Hoogd.

Clörtnn man tic fc^Hcn ju f;ocr) jcitcf;^/

fo öcrfpitna.cn fw.

fo 5ctfpnn<jctê öcni.

Magis ofFcndit nimium quam L;i^

parum.

H h ^ Cj/?//»



él XVL
Canta Ia ram

Yno tiene felo ni lam.

A 1 is de puyt een arrem dier

,

Al ifle naeckt geli jck een pier ^

AI hceftfcfchoon geen wol of haer.,

Sy maeckc noch efter bly gebaer

;

"Want op het landt ift datfe fpringt,

En in het water daile fingt
j

Ei^



Jifiyjèlkke peck^».

En daerom houdcmen voor gewis

Dat fy ftaegh bly en luftigh is.

Meynt ycraant dat een vrolick hert

Wc rijckdom maer gefogen werc ï

En dat een bly , een fris gelaet

,

Alleen maer hangt aen grooten ftaet ?

Neen, neen, gefellen, dencktet niet.

Het geit heeft mede fijn verdriet
j

En die met weynigh js vernoegc »

En fijnen luft nae reden voegt

,

Is dickwils bjijder van gemoet

Als graef, of piins, ofkoninck doet
5

Dies ilc-1 ick ' uc hier voor befluyt
j

Want fict 1 de reden wijftcc uyc

:

» Hec grov)r bcflagh is maer een pack^

j> Enklcyne ilact li groot gemack.

«i

Ftang. T airtf^Mile cha^te par iaplame

-*-' ét n Apüurtant .1') poUrt'y laint.

VT j ,* <Ccnblp gemoet/
Wederl. (gn jnaitjl) goet }

3l2f tooiluec foct.

Lat. Cui cum paupertate bene con-

venit, dxvcs eft

Fraii^. Lepauvre content rieft p /<ƒ pawvre.

l£ riche md-conte/it n'tjipoi riche.

ftu^paix , eji btaiuotip.

AfMte de chapon

Peu de bkr),psu defcucy. Fran^,

^fen rtjfBvT man tn alle fïcfcert
Nivieïl.

Jtisi DU mci 'tfijiic leeft te bj-ïjen,

Deis proximuSj qui eget pau- lat,

cifTimis,

Vivitur exiguo melius. Lat.

Pauper enim non eft cui reruai

fuppetit Uiiis,

Is fatis eft div«s, cui latis elï

quodhabct.



64 Hiéyplkke fiec^ft.

Franc. ^ '^ conttnt ejl richt,

Le mcyen pour s'enrichir prompte-

ment^ ejlfe contenter de ce qn'oH a.

Celuy ne pent avoir faate de heau- Pranc.

coupj qui eji refolu fe corneter dcpeu.

Le vertueuK avec pain^ l'eau, peut

comhatre Ufeltcité desplm ruhti.

Senec.

Securiusdivitcserimus, fi fciverimus quatnnonfitgravepaupc-.

rem effe.

lifoend.

Cantabit vacuus coramlatronc viator.

Senec.

Parabile eft quod natura defiderat , & ad manum quod (atis cft,

Cker.

Eum intelligimus divitem , cui tanta poflefïio eft, ut ad liberalirer

vivendum facile contentus fit
;
qui nihil quaerat, nihil appetat , ni-

hil optet amplius.

Satis divitiarum ellj nil amplius vellc.

Wie regen wint fpout , macckt fijnen

baert vuyl.

A 1 wie dat oy t beftaet om tegen wint te fpouwen

,

-^^Die vint het vuyle quijl ontrent fijn eygen mouwen ,

Ofop fijn aenficht fclfs, ofin fijn netten baert

;

Dus, vrienden, wie ghy zijt, en doet niet tegen aert.

Qriecx. 'TT eu^u ^hK^hv, fJiri'^ dvlnniny

JX. dvtfjt,oi(n.

Lat. Occafioni obtempera & noli

fpirare contra ventos.

Ne contra fluminis idum
Adverfus folem ne meito.

fran?. jiprendla haute é' li f"^,& ce que

Tu nihil invita diccs, faciesve l„^
Minerva.

<©y een fictretiDe pot en fit nopt bliegg.
-^^^^^^

l^an geete pottagte en fnoept geen &at.

/f une marmite qui boulft , moufche ^tznc.

ne fattacque.

Noli te opponere irato

,

&•»ƒ«.

ie temj>s foHnera, iianfe-le. I Nee regi, nee exundanti fluvio.



Ht4yfellekefaeciicn. 6f

Quien ecba agua en la garrafa de golpe mas
detrama qm elU crqe,

T>e Lefer heeldefich in een mAn , die eenflephe met een engtn hals "ivilknde

^olgiet£ , meeji alhet water ter aerdenjiort, vermits hy te veel tejfens giet.

mte" ^^^ moet in dit geval mijn eygen daet btkij ven

,

giet Wacdatmijn vyantlachc, mijn vriécen vrouwe ichreyt,
^"^""^

Dat wijt ick anders niet als flechts mijn quaet beleyc
j

lek meynde met een fwalp mijn Heifche vol te gieten

,

Maer (iet daer al het nat ter aerden neder fchieten

;

Daer is nu mijn geluck, mijn fchoone kans gegaen

,

En fiet, mijn holle kruyck die blijft hier ledich ftaen.

Ach hadt ick met befcheyt mijn voordeel konnen achten

,

En met een ftillen geeft een weynigh konnen wachten

!

Ach hadt ick dit beleyt door raedt en met gedult

,

Daer is geen twijffel aen , mijn fles die waer gevult.

Maer fiet i ick was te graegh, en al te feer genegen

In haefl:, en Tonder maet, mijn gieren aert te plegen

;

Het was, nae mijn verftant, het was te grooten pijn

Te fitten aen de beeck, en lanckfaem vol te zij n.

Hier ftae ick nu en kijck, befpot van alle menfchen.

Al wat ick over heb, is flechts alleen het wenfchen

:

Siet dus lbo vaert het voickj dat met een fiiellen fpoet

Nae groote fliaten tracht , ofgrabbeltom het goet

;

Haer oogh dat loert alleen om veel te mogen grijpen

,

En even dat belet de vingers toe te nijpen

;

Daer leyt het gantfche kraem dan veel-tij ts over-hoop,

De vrienden inden laft , de meefl:er opten loop.

Nu hoort een defcich woort, en wiltet mede dragen,

Het kan u dienftigh zijn u gantfche leven dagen :

» Eer, die met trappen klimt, en goet, dat lanckfaè wafl;,

>» Dat baert de mecfte vreught, en lijdt de roinfte lafl:.

Fran^. Qj*'^
"^^^fi

^'«« <f« «^ bocaltcHt a cortpjlen repend
f'.;'

'jn'iln'entre dedans.

1 1 Een
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Een fwaen vallen haer veren Coo befigh»

alseenmufch.

T ck fach onlangs een fwanen neft

Te midden in een grafc geveft

,

Op feker eylant datter ftonc

,

Te midden in het nat gegront

,

En (iet, ick wert oock even daei

Het neftjen van een mus gewaer

,

Een mus gelijck men in het riet

Des fomers haer generen fiet
5

Ick bleefop dit gelichte ftaen

,

En fach haer bcyder maeckfel aen j

Heteene nam ick metter bant

,

Gelijck ick dat vol jongen vant

,

Het ander ftont ick aen en fach

,

Gelijck het voor mijn oogen lach

,

Terwijl ons voer-man mette fwaen
j,

Had als een oorlogh aen gegacn

,

En met fijn pols haer tegen hiel

Dat i'y ons niet en over-viel

,

Maer fekerlick het kleynfte neft ,

Dat was (mijns oordeels) alder-beft.

Want fchoon de fwaen haer kinder-bet

3vlet groote tacken hadt befet

,

Hadt op-gemetfelt fonder fteen

,

Met riet gevlochten onder een

,

Hadt wonder dicht en vaft geftek

Met loofFen ruychte van het velt.

Noch had de mufch geen flechter voet

Om wel te queecken haer gebroet

;

Want fiet ! haer neft was facht en bol

,

Van mofch, van hoy, van pluymen vol

,

In't korte nae haer kleyn beflach

,

Soo net en konftigh als het mach

,

Sf>o



Lat.

itnec

Ut^plict^ pecken. 7 »

Soo dat voor al de groote fvvaen

Geen beter voor-raedt had gedaen

;

Als ick dit wel had over-ley t

Doen heb ick open uyt gefeyt

:

Nu vind' ick met de ware daet

Hoe dattet inde werelt gaet

;

Ick vinde dat de groote 1waen

,

(Hoe fchoon met veeren aen-gedaen,

)

Haer dons foo wel van nooden heeft

Als 'tkleynfte musje datter leeft:

En daerom fegh ick voor befluyt

,

» Groot is het hofif, veel gaeter uyt.

Jndienderyemant het onderfchejt tafche eene groote ende hleynenfiaet recht

Xcil verjlae,dte hieldef^ch ia dat hy voor hemjitt eenfnaen , eenfiruys ofte

tenen anderen grooter i>oget, gantfch haelen fonder veren ; ende "Wederom

aende andere zijde een mufch, een vinck , ofte ander kleyn vogtB^en , mede

geheel fiaect t ende ont^lujmt wefede endefiellefïch danoch voor dat defelve

heyde {^atfch bcfch zi^nyder om haer bloote lijvete mo'^ hedecke-, fo doende

fally dadelicken ge^vaer i* erden datter in foodanigen gevalle een vinck , ofte

niujih vry heter ae it als ecf^aen ofte vogel-flrtfyi,vermit
s
fo tekleyn dier

^

als een mufch ofte vi/.ck is , met het rriinfte veerken ofte andere ruychte dat

het hier ofte daer ontmoet enop-raept , lichteHekenfjne kltyne ledektnsfal

kennen hedecken ; n:acr eenfvraen waerfaldie konnen hekomen foodanigin

menichtevan pluymen^ om dat groot lijf , ende dien hoogh-uyt-geflreck'

ten hals mede te hekleeden ? P^fi defe getifketife , Lefer, aen de eene zijde

ep een Prins , cfteyemant anders diegroot /.« inde w erelt ; ende aen d'ander

zijde op eenegemeene burger, heyde uyt haregelegethe^t door eenigh ongeluck

vervallen, ende tot kleynicheyt ofte armoede geracckt ,
ghy (uit inder d.iedt^

als met handen tajien, 'tgeette \\y hier voore» met noorden hebben gefeyt.

Niubibus ipfls <J?rMtc Oïcrtn /

nfcrta caput

Turrispluvio

Vapulat auftro.

Oln-OOlC JilceitÜ. Kcder!.

4l5f00t ifï 5of

©cel moctec of.

Franc.
^^"^ ^?/^"^ montée (6i-oote nccifcii / groo'c biocitc:? /

• (^iln'jaitgra-'idevallée. I

«örcottfccyytn/ groote bocrUcii.

Mignaarmamctapanclétibus multü irruat ncceflc eft proccllaiü.

I i 2 Waer



68 Hujfplïcke fieckin.

Waer veel goecs is ;, daer zijn veel die he£
eeten. ëcclef f, n.

De Le- *T^ ot heden toe en wift ick niet
fcr beel

de fich

in ,cc!i

inan.cli,

in een

T Waer op de gulde fpreucke fiet

,

Die ick left in den bybel las

,

Daer van een koningh fchrijver was ^

iSrofte Tc weten ; Dat eens rijcken goet

princen Vecl grage bijters lijden moet.
pallcvs,

».
"-^

I I
• I

op den Maer heden was ick uy t gegaen
3

flj" h \T;i En bleefhier aen de deure ftaen

,

het ghe- Q^ej. f^ch ick eerft den rechten vont
heel ge-

i r- i

iin fVa.c Daer op de ipreucke was gegront

:

^'^ ^'''^'

Ick facher eeters over-al

,

Ick facher peerden op het ftal

,

Ick lacher koctfen twee ofdry y

Ick facher raeuwe gaften by

,

Ick facher honden in het kot,

Ick facher jagers om het (lot

,

Ick fach oock vliegers daer ontrent

,

En grage vogels fonder ent.-

Ick facher jongens, vreemt gekleet -

Tot riimme rancken uyt-gereet

,

Ick facher kocks in groot getal

,

En knechts en meyflens over-al

,

Ick facher, ick en weet niet wat

,

Dat al met grage tanden at

,

Int korte, wonder groot beflach.

En 'twijl ick al den handel fach j

Doen feyd' ick met een ftiUen mondt 3

Soo dattet niemant hooren kondt

:

Wat heeft de rijcke van fijn geit

Daer op hy al de finnen ftelt

,

tn



Hifyjèïkke faecken.

En achtet voor fijn hoogfte luck ?

lek biddcj Iet eens op het ftuck

;

Hy heeft voor al geen ruymer maegh

,

Hy wort oock noy t eens vroeger graegh

Als eenigh ander eerhjck man

,

Soo dat hy niet meer eten kan

Als yemant die maer weynigh heeft

,

En die maer van fijn handen leefc

;

Wat heeft hy dan van al fijn goet

Als dat hy groote vraten voet ?

En dat hy dickwils met verdriet

Veel rup>(tn op fijn kooien fiet.

lek fegge daerom voor het left

,

>5 Een kleyn gcfin is aldcr-beft

;

» Pen grooc bcflach , een laftich pack

,

» En klcyn bedrijfis groot gemack.

é^

C hevat4y,chiem,oifeau\-,(^ fer-
I^'-^ï- V»v viteun

€t m*ngent^ ga/tent Usfe'tgneurs.

Itai. Crafidmve, vuol grandacqm.

Gran nave ,grdnpenJiero.

Ncderl. <C>rOOt ÏJltp$ / QïOOt fiuiptf.

<J5root ifï Dof/ Ueclmoetcc of.

Pauvreté voijine^.

ïilcpn fcDip/ [ilepit 5cpl. NcdciJ.

ïilcpnDitpiS/ ïilepiiefo^ö.

13ccl boepen/ beel moepen,

45^001 gefiit / gioot betoiit.

ïjoc meerbeu bijS / Boe bjocbtr luater.

^ firfcf pof/ foim^Of. Engels,

A picciol' forno poco ligna ba- n a

fta.

<e«i ÏJlepneii \ytvtt / al iffc ftoiit / Ncdcrf.
5Die (joefc Rlleeii macc lucpmcl) gout.

Aff-datorcomcrquepatrimoniorum percuntium populus. Semc.

Familia vcftir? ium pcrir, cibumq;, tot vcntrcsavidiflimorum ani-

malium ucuUilLiiu. idan.

Magnaa.murTK- tapandemibus multairruaat ncccfTe cflproccl-

\ larum. Smec.

I i 3 Capra
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Capra Syria.

Tr\ e geyte, vrienden, die ghy fiet

,

En die foo vollen elder biet

,

Is niet foo nut gelijck het fchijnt.

Om dat haer voordeel licht verdwijnt j

"Want mits het dier is wonder geyl

Soo ftort het licht den mellick-teyl,

En gietet al-te-mael daer heen

Dat nu alreeds gewonnen icheen.

Wat ifler meenigh kunftigh man
Die geit genoegh verdienen kan

!

Maer wat doch baet hem fijn gewin \

Hy flaeter weder quiftigh in

,

En fchüon hy wint geduerigh veel ^

Hy jaegtet door een ruyme keel,

Hy hangtet aen een dobbel fteen

,

Hy maecktet alle man gemeen

,

Hy ftortet in een hoeren fchoot,

Dies blijfter niet voor fijnen noot,

Maer leeft hy totten ouden dach

Soo is hy kael, gelijck hy plach.

Wel, ghy die zijt een geeftich quant

,

En gek verdient door u verftant

,

Quiftniet, alisu winfl:egroot

,

Maer fpaert een penningh voor den noot

;

En foo ghy let op u gemack

,

»» Saeyc met een hant^ niet met een fack.

»> Want matigh voordeel wel gefpaert

» Daer iflet datmen wel af vaert.

Kcdcrl.
<^ 00 gcUioniitii/ foo üeitccrt.

^00 1 quam/ foo t üoer.

Franc. Üowvitntïaiineau

La eft retournè lapiau.

Ce qui eflnagné par takorin
, fafe

parUfiuflc. franc.

Ce qu'ajpmble pile püe,

DefiJfembU tire tire.



XVII. (>7

Met grooteHeeren ift quaet kerfèn eten

,

fy kicfcn de grootfte , en fchieten met de fteenen.

T T^ril yemant boom-gewas met groote meefters eten,

^ ^ Die moet voor alle dingh een nutte Jefle weten

;

Siet ! al het befte freuyt dat is voor hun alleen

,

En, foo men kerfen eet , fy fchieten metten fteen j

Sy fchieten daer het valt, en waerfe konnen raecken

,

Of in u fchoonen baert, ofop u bolle kaecken

,

En 'tftaet u al-te-mael te lijden met verdragh

,

Van morren niet een woort,van pruylen geen gewagh:
Ghy



71 Koen het hurgerlïjck^le'ven.

Ghy moet, beminde vrienc, in defe vreemde rancken,

Noch toonen bly gelaet, en even leeren dancken

;

Dus fchoon ghy fchade lijdr, des noch al niet-te-mia

Ontfanght al wat ghy kiintj en achtct voor gewin

:

Of foo u dat mis-haegt, foo voegt ii by de gaften

Met wien het u betacmt vrymoedich toe te taften :

Laet heeren voor den racdc » en vorften acn het rijck

,

En handelt, foo ghy kunt, alleen met uws gelijck.

Ncderl. T-J «ven pccreii rotten öjct.

i^eeven bibDeii iö gtbietien»

|ï5et groote gcercn Wepnc öenKijS,

«jproote geertn falmen flroeteit /
^clDea moeten.

0htt groote geeren Iiojte mojgQcn-
fyjaeffe.

^ooge &oomengetitnmcecfc|D''>^uVue

aijS ü^utgcen.

<Ctö (jiuet met (Tcrrüc lDojfïc[cn/\aant

öer (icrrlieii fpel lo Der üraiirfec öoot.

jIBen moet bc Cbelenfjaerluilt bjaet/

©c boeren öacrbermtiB! /

Cn be l^onben öarc bjuploft laten,

ï^eerengulbt en tó geen erf.

55ictlcercn bicnt Etrijgt Jjeeren loon.

Hoogd. .^uf W^ 'iti ^crm iitï) wnigc / ftc

^bm lange nmie.

^Skit k^m-ct / na{;<n( gefc^iMgcrf./ wb
9ffr«mbt.

CWtt grojjcn ^erm t(ï nif ?»( ftifc^t

<ifcn / fic fc^iefien gcm mtt ftamen

«u / ttib jvcvffcii Ck (ïcil cinw an

•Oait itunfï / fvauttjcn ftcè / «nb xfi'

^tfc^m (Ic^ 'r> arallen jwf«r.

Aufoible Iefort

Taiölfouvem tori.

Frang.

Ludiftultorum, dominorum. Lic

fiveluporum

on bene ludunti

iïepe loquuiuur.

fiveluporum

Non bene luduntur, quiaicria

5Dte ben &eere toil öonen gelK ömt Ncderl.

tftjne,

ïDinterfcDê narftten /

l^jouvuen gebarsten /

vÊn QUiifrc uan ftecren /

^itnnen I)ae(i Derbecrett,

g'oncFirjo^Jtluigö/

<8utftl)oU£lingö.

üojte repen Oobentotl.

ï!DDt ötD«rt / »^ae faeb^ient.

«»fI)owten en batljutocn /

•©rijpen al.öUJUto en

-

l^eeren en ïjoerenütrfjfljeelenmaeï ttn

letier.



Koert het huYgerltjck^ levefj. n
Tran?. J-^ huktte a tnvie de mager U chati-

vefourüJoitfOHrce qu'il rji oifcau,

CU qnil ejï rat.

Vn receveur du roy eft cotablejufjues

au jourdujugement.

Nul ne rmge de loye du roy que cent

Am apres tien die laplume.

Ceflfotlie de manger cerifes avecfon

Jigneur.

Afelite occafion

Trend Ie lsuj> Ie moHton.

Situ veux ejlrefans efmoy

Ne tefers de ceux qui ont fervi fltu

gTAndquetoy.

Aupauvre n'efl utik saccomfagner

dupuijfant.

<f« jeu ni teut a bon Ynnr,

N'ay tenfigneur tour cowpagnon.

Ne deparspoires avec tonJigneur.

Vefpée du noble luy fert defaiuille.

Partir comr.e desfreres, Le mien ifl

mien^ Ic tien tft a r^oM deux.

lArbori grandifmm f
'm omhra It-'^!-

chefrutto.

Sï ijuot del tuo mejiier cxvat

guadagno

D'un tuo maggiore non t\far com»

fagm.

En burlas y en veras

,

Sp*c«s.

Con tu A-fior no partas peras.

Al pobre no es provechofo

Accompagnjaifecon elpode-

I
rofo.

Syrach. 8. i.

CNie dehd. foint afec hom?w pmjfant, de peur que tu ne temhes enjès

mams.

Syrach. 9. 18.

I^tire toy lo'mg de Ihomme qu'i a puijjance de tuer^ (^ tu neferas

point en crainie de mort.

Syr. 13. 2.

JBaccBt u geftlfcöap met inet öcn gttoelDtgen/ toat DottbtacröcvotDpöcH
metalen i

K ^ T>ir
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T^ar Ie fettt chien Ie Ikyre ejl trouy>é

,

<:S^/[aü Mr Ie grand il ejl hapfé.

Dï
lager

fpreeckt

De Lepr heeldefich ineen jager i fiaende ontrent een Hart dat de

groote honden ter aerden'-vellen, bijtende de bracken {die hetzelve

hebben op -gedaen ) daer '-van.

TT et wilt, dat (ïch onthielde ontrent de dichte tacken.

Dat heb ick op -gedaen met defe kleyne bracken

,

Die liepen vlijtigh heen, en keften over-hoop j

En dreven menigh Hart te famen op ten loop
;

Maer doen wy op het vlack de fnelle dieren fagen

,

En ftonden al bereyt, en veerdigh om te jagen

,

Soo qiiamen daer in haeft de fnelle winden aen,.

En ftracx was al de jachtj en oock de vangh gedaen.

Eylaes ! mijn gaeufte brack die werter afgeimeten

,

Die werter afgeruckt, die werter afgebeten
,

En die het vluchtigh Hart eerfl: inden wonde vondt

En heeft geen ander loon als Hechts een droogen mont.

lit niet een felfaem werck 1 » De kleyne Heden vinden,

j> Maer waermen vangen lal, daer zijn de groote winden

;

» Wat baet toch, lieve vrient, het loopé vanden brack :

» Een ander heeft het wilc, en hy het ongemack.

Franc. *^ ^ bat les buijfem

Qui n'ap.a les oijïllom.

Che divide Ie
f
era con l'orjö n'ha.

Jèmpre mencheparte.

Sic vos non vobis veilera fertis oves.

Sic vos non vobis fertis aiatra bovcs.

Fid. Richt, axiom. bij?, 27

Sil't



7$:

Siet kint, dit heb ick langh geweten
Dat groote viflèn de kleyne eten.

De Lefer heeldefch in een ijijfcher , ujit eettgrooten'xitjch een ^iej^

nen a/ijch tr&ckendcy endefijn kjnt toone»de, diejpreeckt alduj :

TT* oomt hier en fiec eenS;, weerde kint,

Wat vreemder (aecken datmen vint,

Koomt leert hier dat u dienen kan j

Oock als ghy wort een dege ntian.

kk hebbe lange tijdt gevift

,

En dit en heeft my noy t gemift

,

Wanneer ick yet gevangen hadt

,

En dan ontrent den ouver {at

,

En daer den vis in mooten fneet

,

Gelijck men die gemeenlijck eer.

Of ick en vondt, wanneer ick fach

Wat in haer groote roppen lach

,

Een fpierinck ofeen kleynen ael

,

Een refte van haer middach-mael

,

Soo dat ick nu voorfeecker weet
Dat groote vis fijn minder eet.

Dit vind' ick inde wocfte zee

,

Dit vind' ick op de ftiile ree

,

Dit vind' ick in een binnen -floot

Al iffe dickmael niet te groot.

Godt gave datmen op het landt

Van defe ftreken niet en vandt

,

Maer'tifler (nae men ons vertelt)

Al op gelijcken voet gcftelt,

K k 1 Want



76- f(~oert het bur^erlijck^lere».

Want al wat gaept nae groot gewin

Dat flockt wel licht fijn minder in.

» Het is van oudts een wifle faeck
^

» Dat noyt een flangh waft tot een draeck

» Dan foo wanneer haer mede-maet

» Eerftdoor haer ruyme kele gaet.

Hoogd. W ^^^ "" ((¥<i^<i ^^< ^"^*'" "^f f»'ff '

Fian?. // /sy 4 ruijpau (jui enrichijjè fin

courant Avec de l'eau ckire.

Spacns. Ni 'P
artoyo que enrïque^a ft

conieufè de Agua clara.

Serpcns nifi fèrpentem deglu-
^"'

tiatj non fit draco.

^btt «ciiicn ftfcf;(m miicn ik ^tci)t Hoo2;d.

Stof.

Homohomini lupus.

Qui fai£Igrands les grands

Si non quilspeigne/itfttr les gem i

Les grands p^>iJJons mangtnt lests-

tits.

Lat.

PVanij.

Qui pote plus urget : ficpifces fa;pc minutos

Magnus comcft, ut aves enecat accipitcr.

Augufl. ex mille loq. jèrm. /j. ds rejuneEi.

An non e/l mare hoc Qeculum ? an flumen non eft ubi ie horai-

nesquafi pilces devoiant ?

Syr. 23.

«©eitjtfibc ï.ccuf|ftM£ üerïlim/ fooUcvflinben trerijclieben armen.

Syr. 13. 21. & fcqq.

C^mme les ajhesfiuvaocs pnt la vroje des Lions : ainji les panVres

Jont Upafhreds^s nihes.

Een
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Een rijck man flcrf fijn kint

,

Een arm man fi j n koe.

TT* omt vriendê, komt te faem, ick moet mijn lijdé kiagc

Mijn hert kan fijn verdriet niet Tonder fprckcn dragc

:

Het
beeld:

kan zijn

hu's*""
» Ai wat de Ziele druckt is minder als het plachj

mail dic >j Wanneerfe by een vrient hacr open geven mach.

ki!"giu" Mijn buer-man is een kint, en my een koe geftorven ;

ftJTc ^"-^ '^ ^y donder trooft, en ick geheel bcdoi ven ^

meten Du? Zijn VVV bcv gcHjck bcdiuckt tot inden geeft,

do'ode^ Hy om fijn eenigh kint, ick om mijn eenigh beeft.

•"''>'^' Slet vvai een wonder dingh 1 en wat een leklaem fterven !

int ver- o
^

a-hut eê lek konde wel een kuit, en hy een koeye derven
j

inern O dooij gart andcfs om, dan ift geen ongeval

,

">^-- Ick hv-beeu vuiiea heerc, en hy een vollen ftal

:

lljrK pa- ' /
_ l

icys Komt loc mi| n biicr-mans haeff, en tot mijn leve kinderS;,

orarait D-it is u meetdcr rooFj en voor ons weynich binders

;

^i""' » Men acht het over-.il alleen maerklevne pijn
,nii^ kmt ^ y r ' ' _

rfat oe- „ Wanneer de wolier rooft daergrooce kudden zijn.

i,.
^ " Maer wat ick ieggcn kan , de doot en heeft geen ooren

,

^"^ wilgeen wijfen racdc, fy wil geen reden hooren,

Sy gaet een blinden g^ngh : » De doot, de bleecke doot,

'> Gaet meeft den ti)r te gaft daer niemant haer en noot.

Wie fal nu mijn verdriet, wie mijnen buer-man ftillen ?

Het gaet ons beygeli)ck ,uyrt foowy nieten willen
j

Want hy die machiich is, verheft fijn naefte bloet

,

En ick een arrem man , fylaes ! mijn befte goet.

Hooed T> ^* wijfucf (ïtfft tmc tc« mww. 91Bt aiif? (in f}cffcr ^mxwt.x t(? fcmc Hoo.i>d.

uiiuracr d;: aujf tm Sivm'jcv.

I.ar. '
"Omnia naturiE contraiia legi

bus ibunt. Da DIos h.ivas aqukn non tie- S,>acns.

nt quixadas.

^chreciiigraAMo, glitem^efiu
rl-,' donm f(,ucs aqni n'adcma-

^^^^,,

K k 7, Out.

itai. il lan ndjjïm.
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Qui:onque a louche ne die a un autre q^uil foujïe

Jon bottaoe.

1)6 Lejèr heeftJich hier 'm te heeldenyemant die eens anders pa^ wil

komen (?Ujtn, matr vandenJèlven rvert 'ïerjlocten^mct h^-yocgmge

a^an 'tgeem het hy-gevoegde njersfeyt

:

T ck weet, mijn pap is bijfter heet,

En 'tis my boven maten leet

,

Om dat mijn uyt- geteerde maegh

Is hol en uyttcr-maten graegh

,

Macr efter ben ick niet gefint

Gedient te zijn van uwen wint,

En ick en neme geen gcdult

Dat ghy mijn rijs -pap koelen (uit.

Want quaemjei met de lippen by

Soo waert ghy meefter van den bry.

Ick heb, Godc danck, een eygen mont.

En eygen adem is gefont.

Het geen' ghy voor hebt, weet ick niet.

Hoewel ghy my de lippen biet

;

En daerom, vrient, en ghy, en elck ,

Die blaeft al beft fijn eygen meick

,

» Want die fijn eygen papjcn koelt

>i Hy liTet die hem beft gevoelt.

Hoort, kinders, hoorteen dienftigh woort,

En feght het vry u mackers voort

:

» Als yder een fijn papjen blaeft,

»> Als yder een fijn beesjenaeft,

» Als yder een fijn boodtfchap doet,

„ Als yder een fijn liefjen groet

,

„ Als yder ftelt fijn eygen maet 3

„ Als yde^r maeckt fijn eygen ftaet

,

„ Als yder ploegt fijn eygen landt,

„ Als yder loft fijn eygen pandt

,

As



Koert het hurgerlick^ Itipen.

„ Als yder bout fijn eygen neft

3y Dan gaen de faecken alder-beft.

Dus wat ghy fellefs blafen kondc

,

En roept daer toe geen vreemden mondt

,

Want fellefs is de rechte man
Die beft u dingen redden kan

,

En alfmen kraeut fijn eygen vel

Dan gaen de faecken wonder wel
5

,, Geen bood' en wafTer oyt foo goet

„ Gclijck de meefter fellefs doec.

79

Ica!.
^ hipuo gmz^r lacqtéa^f-^on

-idiaiponte.'-vac

, ,
^et ooge twit btn ï)ett bAtinatfritlic

Ncderl. pcPvDtnUft/

'i)tt üOfve ban öc b^oti öat uiaccïitbc

kaxmc Hit.

«j^^ftbetcïfjof mce|TciVaIs( De \33ttvt

ï^et btfTe 'nis o'iffn acBcr / i0 'sfincc

fitva oofjlj en üoct.

^tlIcfötjögoet[.rupt.

<S5ttn bobe foo goet

?til0{)emanfellefi3iDoet.

Wnt oRp Mttn 6unt Doen / roept Daer

gctn aiiDtrc toe.

Nctk-il,
Süitt [o q-iuet/ al«s quaöeii toc-berlaet.

jDacrf-.t u'JcDüc foojc n.iyea tuilt.

«SiiKn fcivr focf)f mi. iioogd.

Oculusdomini pafcit equum. lar.

Ni mayor domo que mire por U J>'pacnï.

b.tziend^t como cl Dhcuj.

llffj apcint de maiflre d'hoflel qni ^^-^.^r

prenne garde dt ftpres au bien de

lil maifofi comme Ie maijlre mefme.

^i ne voit que par les yeux dau-

truy ilefi taupe.

Qjii üent U potIe paria qtteue

llU tourne comme ilvetit.

Quisfimusinagrooptimus? oculusccconomicus. Arift. in aecon.

K^rab. prev. ér^.

Nil fcabat caput tuum prcctei ungues tuos.

Puta vitem tuam manu tua, non aliena.

Suam quisque rem meminit. Eraf. 870.

N quid exfpeótes amicosfaccrc,quod per te queas. ^>wm
ipudccllium.
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Die dekoeaengaec, diegrijptfeby
den ftecrr.

van de

koe
fprecckt

*Z)é Lepr heelde jtch hier 'm een kneye mdeJloot gcrvallen , endeden

eygenncr
(
te <-vergeefs om hdpegeroepen hebbende ) defelve bj den

fleertgrmende om die uyt te helpen,

Deney- "C y fict 1 mijn befte koe is inden flick gefoncken

,

gcnaer £^ vvacrder nienfiant by ^ fy lacge nu verdioncken.,

Dies roep ick ovcr-luyt : Gebueren, Jeeiit de handt.

En fee het arrenn beeft eens weder op het lande.

Maer fchoon ick ftae en fchreeu, och 1 niemanc vande liedè

En toont hem recht geneygt om handt te willen bieden

,

Sy ftaen maeraen den kant, en fien 'ken weet niet hoe,

Maer niemant van den hoop en tafter handigh toe

;

Sy maken wel bohay het beeft te willen raecken

,

Maer vreefen aen het flick hacr vuyl te fuUen maecken.

Nu fie ick hoeter gact : Het is een oude leer

Dat niemant oyt en hinckt van yeraant anders feer.

Wat baetet in den noodt een ander toe te fpreecken ?

Wie yet gedaen begeert , dient handen uy t te fteecken,

Ghy^ laet dan noy t u werck op dees ofgeene ftaen

,

Ofanders, lieve vrient, foo blijftet ongedaen.

CS?atcrmrtmtfc(bé uit fompf/ H wirl)

S>r fyxcn\ (\U(j nnigt ten acfcr roo^t. Hoogd.

^r ^rrm ffip nwc^cfW ^<rt> f<tj(?.

Fu'tes
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Fakes fejle au chkn^ ilte gajlera to?i habit.

T aetft ftreeld' ick Lobben onfcn hont

,

Ick boodc hem oock mijn cygen monc,
Ick gafhem namen honigh-foet

Gelijck men lieve beeften doet
\

Maer fiet, voor al dit foet bedrijf,

Soo fprongh de floefmy op het lijf.

Dus fie ick aen mijn befte kleec

Niet anders als mijn herten-lcet

,

L 1 Het



Roert het hurgerl'tjck^leven.

Het quijl iiyt lijnen open muyl

Dat maeckt mijn fchoonen mantel vuyl

,

Mijn fchoe-lint, en dees moye ftrick,

En is niet als een enckel (lick

,

Mijn vleyen maeckt den rekel ftout

,

Soo dat hy maet noch regel houdt.

Hebt ghy een knecht, ofeygen kint^

Ofyemant anders wel befint

,

En liffe-laftfe niet te feer,

Haer vrientfchap is te wonder teer

,

Sy dient gedragen, niet getoont

,

Ofwel ghy wort met drcck geloont

;

Dus wik ghy luft, en ^rctn verdriet

,

Draeght liefde, maer en toontfe niet.

Fraii^. T oüe vom de taffte il vom donne-

-» YA de U qtieve au travers du nez.

Char.tez a tafne il vom dennera. de

ftts.

Taicïesfejle au chat , ilvotafautera

ntt vifagcj.

Spacns. Burlaoa conelafno, daros ha
en Ia barva con «.i luJo.

Cria Corvo y facar te ha! el ojo.

Fraii". Nöurri tin corhcau ilte erevera Iceil.

Spaens. Hyos y criados no los has de

regalarfilos quieres gozar.

T.V. „^ Les enfants ét Cerviteurs il ne les

faut mignarderji ta en vemjoittr.

Nimia faiiuliariras paiit con-

tcmptum.

Lat.

il iroppo conysrfir partomfc

dijfrcgio.

Chofe acconjlumée

N'e/lpasfort prifée.

CS 1..J.

Fran^.

Nulli te facias nimis fodalcm. Lat.

A caja de tu Tut ,

Moj no cada dia

;

A caja de tu hermano
,

Non tras cadaferano,

A la maifon de tn tante

Mais non touf ies jours
;

A la maifon de ton frere

iJMaunort te^a Is [oirs.

Spacns.

FraiKj.

iv«/
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j

Quife faiB brcbü Ie loup Ie mange ,

Qttifefai^forceau fe met dans kf^ngt^.

Syr. 30. 9.

t^mgnotte ton enfand (-r il te donnera maint effroy , ioüe toy avec luj^
HtecoMtriJlera.

Syr. 8. 5.

A'^ tejoiie po'int avec un homme mal aprü.

T n tegen-deel '-van dat hier 'uorenü gejeyt ,jo '-vermdendt het He^

breeus (hreeck^yvoordt datmen eencn ^nendt <-UAn fmc^r niet

en moet op-eten, datügejeydt: datmen dai willigen niet te 'fcel

en moet <-uergen , datmen niemants beleeftheyt en moet mis-brtj^cken^

ende datmen ecngevyillighpeert niet en moet oVer-rijden.

V^l/illige rojs fol man nicht uhertrciben.

Een fe- "T/ racgt ycmant wat de reden zy

,

föfideT^ Terwijl ick delen hcngft bery

,

ftock of
^^^ ''^ ê^^" '^'i^ ^^ ilock en draegh

,

fpooi te Oock met geen fpoor het pecrt en jaegh
j

liuende, Die wcte dat het moedigh beeft
ipreeckc

j^ ^^^ ^^^ onvermoeydcn geeft.

En dal het dier^ uyt ey gcr aert

,

Sijn rappe leden niet en fpaert

:

En waer toe dient het datmen flact

Wanneer het peert gewilligh gaet ?

Men moet niet van een giinltigh man
Al nemen datmen krijgen kan

;

Dus weet dat oock u befte vrient

Niet al te veel geverright dient^

Want die hjn eiel over-laedc

Die maeckt dat hy verlegen ftacc.

Yx:inr
^^ nefantprendre defon awji tont ce qn onpeut.

Lil In



«4 XIX.
In eens anders oor is te fnijden als in

een vilc-hoet.

De
ehirur-

Iprecckc

tot de

omft.ui-

ders.

\T\r el, maets, wat iffer dat u Iet ?

Wat ifler dat u dus ontfet ?

Ift om den handel die ghy fiet ?

Ey lieve kindcrs, moeytje niet.

lek fnijd' hier in een anders oor

,

En dan en geefick geen gi hoor

Noch aen gcklagh , noch aen gekrijt

,

Wat pij ne dat oock ycmantlijt

;

£n



'3^(fr/ het hurgerlijck^ Itfpen.

En of hy dichte tranen fchreyc

,

En diiyfent jammer-woorden feyt,

Al dat en gaet my geenfins in,

lek pafl'e fl echts op mijn gewin

;

j. Want van eens anders leet of feer

„ En hinckt de meefter nimmermeer.

Sf

Hoo''I.

lul.

lioogd.

Auf? dns mitmi fccfcJ t'/ïguf gcff

Del cmjo ddtri (i fanno Ie car-

ré. -kipc.W-ö

Ctix fifÖiJpjt pccct/ rpGcn fpojcn.

€>ri)upjïte pcerDcn nviÏ£cnBojtcmt>
Icit.

^c [iot CU lifïit gceii lijcem*. lialf.

^f,ci-"tU?pctlifÖtó/ J|ï Qoct gafïcn

uoo&eiu

Hoogd. ^ö i(ï ^n in rtiitrt (atf ft'cf)mfM^'n,

.^ , ,
'-«jTijSltfOt srootbpcrnM&cnüanccnia

N^'^^'f'-
flnDctjstuvf.

/Siö goft biccöc riemen fnijbcii «pt
£cna;iDcrinaii0lici-.

Ciii ccet öanfTni optcaaüöccmaiijj
Uloer.

lACl.

fiicmnnt IjiiifBtbfln cfnsi mitnsi fecr.

3Dic öc ficc aciigaet / öie övijptft bp
Èeii ftccït.

Q;s i|ï guf ntif mtó-ct kut fc^tcnjvcip Hoci
WSXiiW.

"

•JtboiKt^frt gf))) u lafifit / ith abonfuerc Nedcrl
m«n fröati/fcp De iilccv niacrUcc / en
fucDttin.

De piel agcna , larga la corrca. i>paens.

Du cnir dautrm large courroje. Fi*»"?-

Poco os duelen , don Ximeno Spacns,

Eftocadas en cuerpo ageno.

Pttt vomfont douUur, do» Ximeno ^ FrJiKj.

/« (Jlocades au corps dautruy.

^i i(ï in tinë mirmi ^lujuf^witm Hoogd.
ivicin cmfi(fol;ut.

^$ ifï öiu ten fc{)nit( mtficmtcntwcj»

(cnicn.

LI 3 Lapis
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Lapis fxpe revolutus non obducitur
mufco.

/~\ ns buer-man Floor, en H^/fijn wij F
^^^ Die hadden 'tloopcn in het iijf

,

En met verhuyfen wel gepaft

,

En ftelden noyt haer woon-ftee vaft,

Sy fweefden ftaegh, 'ken weet niet hoe

,

Van d'eene ftadc nae d'ander toe

,

En dan oock, dickmael Tonder raet

,

Al weder naer een ander ftraet
j

En ondertuftchen klaegdcn fy

Aen detf
'

, aen geen' 3 en oock aen my »

Dat hare neeringh en gewin

Of niet ofweynigh brachten in
,

En dat het menigh ander menfch

Gekickte nae fijn eygenwenfch
,

Schoon dat hy rnet loo grooten vlijt

Nietuyten kochte fijnen tijt,

lae fchoon hy dickmael ftille fat,

En met gemack maer dranck en at

:

lek nae de klachtc was gedaen

Sey Floor hier van de reden aen.

Siet 1 als de fteen wort om gerolt

,

En dickmaels hier en daer gefi^lt

,

Soo vintmen noyt dat eenigh kruyt,

Hem op den kalen riigge fpruyt
j

Soo dat een ftage water-drop

,

Hem vallend' op fi)n blooten kop

,

Daer in, niet Telden metter tijdt

Een hol, een gat, een open bijt.

Maer legt hem inder aerden vaft

Dan iftet dat hy eerft bewaft

,

Dan
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Dan wort hy tegen 'swinters leet

Met groene kruydcn over-kleet

,

En daerom kan de koude lochc

Door mift, of fnee, of ander vocht

Niet eten door het dichte groen

Gelijck het eertijts plagh te doen.

Siet Floor, dit paft op u bedrijf,

Dit p«ft op u onruftigh wijf;

» De boom die veel-tijdts wert verplant

» En veft geen wortels in het landt

,

>' Maer als hy lange ftaendc bli)fc

>» Dan iflet dat fijn hout beklijft.

87

Griecx. a ''Ö(^ KvAivosy^n:©-' tó (pvK(^A
Lit. Lapis fi'pe rcvolutus non ob-

ducitur niufco.

Engels, ^roiïins fimc vtutt gat^rct^ mopf.

Hoogd. 'ïïSaftjcnt'Cï [ïcin mxt ntc nictl<}.

Itai. ^^J^o che non Jia fermo non fa

mujüm

Tiara mojfa nonfa mttfio.

luuuar lanan tafcha loflun la-

pikhnias.

rifrre fouvtnt muéc , m qitejlpoirjt

Turcks.

Ncderl.

Aibor qujc crebró transfertur u«
non coalefcit,

Non lapis hirfutus fit per loca

pluravolutus.

©eel bcri^upfcnis 6ofï beel beöt-fïroo,

«ïDflcr toalï geenraegö acnccii iijacp*

cnöemeulfii-öam.

25ooincn Diemc ijeel bcrplant / getipcn
fcIDciu

<een loopec en gebijt nut.

25lDtjenöoetbc&Irjl)jtt.

Qjd e(l couvert qmnct ilpleiit Franc.

lin'efip.tsfage filfe meut.

/irhoreJpejfo trafiantato lu\.

Mat dejrutti c cartcato.

Syr. 29.31.

Cell w;« vk malhcureufe, que de remtieritme maifon a autrt.

•^T^.*-
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Gciecx. ".,. /O ~

Nil magis eft miferum quam
Lat. inccrta fede vagari.

©aerfmen ober ttn floot /

JBcn lacrer een bjoot

;

Ncdetl. l^aenmtn ober een teer/

S&ta laetec uoct) meec.

<6ecn oube fcöoeticn totclj tottjpcH/ Neicri
eenwnnicuüJeDetft.

Qui chnnge defAÜ chaftge deforta. p^^^.

Omnismutatio habct pericu- i^
lum.

Ch\ henJlA, mnjè mcrpe. itai.

Far comme il Tapagallo^che non leva mat il fiede,

que mimtt non ha apptccato il becco.

M en vindcer over-al die licht in alle faccken

Verftellen haer bedrijf, en nieuwe gronde maecken.

Die licht haer voorigh ampc gaen leggen uytter hant

,

Eer datfc feker gaen in haren nieuwen ftanc

:

Maer, vrienden, dit beleydc en is u niet te raden

,

*tls dwaesheyc afte gaen tot onbekende paden

;

Let op den p ipegaey , die weet een gaeuwen treek

,

Hy flaet geen pootcn af, of veft hem meeren beek.

Dit heeft een geellich voick voor de(ên waer-genomen

,

En d ier is , metter tijde, een fpreucke van gekomen

;

Wel aen dan, wie ghy zijt, verlaet u voordeel niet

,

Ten zy ghy beter kans, of nutter dingen fiet.

ui mutant , ntUant.

Qui
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Qui^duos fequitur Icpores neutrum capit.

de lager

fprecckc
"VT 'VjT aerick vernoegt met eenc jacht

,

' Soo hadt ick wik-braet t'huys gebracht
j

Maer t'wijl ick liep, gclijck een dwaes,

Nae defèrij en nae geenen haes

,

En dat mijn honden zijn verdeylt

,

Soo heb ick over al gefeylt

,

Soo heb ick maer een holle maegh

,

En 'cis om niet al wat ick jaegh.

M m Sietl



^ Roert hst hurgerltjck^ leven.

Sict ! die veel dingen t'iannen doet

Die neemt gewis een quaden voer

,

Want groot beflagh is groot verdriet

,

Die veel om-helft vangt veeUijts niet

;

Waerom foo veel, foo ras, foo vroegh ?

Een faecke wel, en 'tis genoegh.

Ttal. rrt^ hi lafcia la wm 'vecchU Pi

la myx

Sfejfeijolte ingAnnatoptrolPA.

Ftang. 'JMieux vauf la vicllt 'Vff^c
,
^ue U

ia novellefente.

Nedcrl.
^t toillcn ffamtn fi^pcn tii blafen/

ï©attiS ten batót öaii iccöte bloafcii.

D^on ji p(io 'tnjieme here (^fi-
^"'•

Jchkre.

Clit due km caccU

Vna non pioüa, (^ ïdiu laJcU.

Quibinoslcporcs una fèrtabi- Lar.

tur hora is neutrum capiet.

Il Bec-
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Jl'Beccah gratta il porco con U ?nano
,
per dar gli

delU ma?:^ Ju' il c4po.

"Het beeldt k^n \ijn een Sliger , die met de ecne handt een <-uerct{en in

de necke l^aeut, ende met d'ander bant eenjh^ geeft.

C iet wat een flim bedrijf! De flager ftreek liet veicken

Op dat het fijn bedrogh niet eens en foude mcrcken,

Hy troetelt ( foo het ichijnt ) het betft van defcn kantj

Macr fiet een ftale bijl is in fijn ander hant.

Noyt iffer Dimmer ftreeck in al het landt gevonden

Als die met fi;hijn van gunft van buyten is bewonden

,

Want die cé vriét betrout,en niet als vricntlchap wacht

Die wort ter neer gevelt eei hy het eens bedacht.

O mijdt u, lieve, mijdt van die geflepen gaften

Dieftrcelen ( fi^ohet fchijnt) en nae de bij Ie taften;

»> Geen menfch die lichter vaJr,en die men eer bedriegt,

« Als die met fi^eten (chijn wort in den flaep ge wiegt.

r.at. Infidiatur qiii admodü blan-

diriir.

ï^onirifj tn btii nion&t / en 'ifrOtcc-
wcdcri. uito atii Den ntui.

Franc
^"' ^'^f*fi"'^^^^"^ i'/^f^^JP'^-

L.ir. Aliud in titulo, aliud in pixide.

Ital.

[t.U.

^ttzso è coluichi ji fiduinfimt

^iji.

^A chi ba duc cuori , dise limue.

€ CU i) -ociti non jt vuo credere.

'tStinfltmineftatwi/
ïDicUan Uo^tiilccl;é/enacötcr6rat5é. Ncderi.

Chi tifapiu carez^ cbe nefole

O tradito t'huj o tradir ti '-vuole.

Non èpit4 c^ttiva carne da ccnop

eer cbe quelU dcit hiiomo,

Chi mnanzt mipinae

Dietro mi iinge.

Chi tl fi meglio cbe mnfuole

Ingmtmo tl ba o ingmnar te

n^'mle.

M ni Si la



Fran^.

Ncdtfii

lul.

r'rani^.

Ital.

Lat.

Fran^,

5>r

si lapiluie aveit ho» goufl sn ne la

dorereitÈiHpar dehorsi

^ö be boö &c pnfTp pjccrfe / boeren

UjarDC)cgan(ea,

D'w mi gmrdi da quella guttA,

che dmanzi ^'* ^^^'•"^ ^ ^^ dictro mi

graffia.

La fortune efi coupmicrefw[er en

fluttaat.

Chi meft pits de hen chejuole

Ilme trahit o trahir me '-umie.

Nt-mo tutius^ malus cft quam
fubpietatisinfula.

Qui me fai^l plus de lienqüilne

fouloit

il mt trahit ou trahir me voudreit.

I^n het hHtgerlijcl^ leven.

Renicgo del amigo , qui cubre '^paem.

con las alas
, y muerde con cl

pico.

Ie renie l'amy qui c»Hvre avec des Fran^.

aijles c^mordaveclc hecq.

^Ux cin faiwfcf)fni)« fwim& / ^clm Hoogd.

(in («c^cnJcr fcin^.

Impia fub duki mclle venena
1 ^ Lat.
latent.

In UVA mtno ilpom^, net altra il
^^^^

ktjïone.

Chi e 7(0 è buono è tenr4to

Pitofoir il rml e mn e credmo.

Da ma band>i eoli niunge

Dad' altu me pungc

Belle parole c^" catiivifata

Ingannano 't jkvij e matti.

Prov. 27. <5.

^z Suffen bcp tatert 5rjn öetijicgelytft,

PlOV. 25. 25.

33Paiiiicer Ijp fijn fïeinme bjicnbeltirB matrat / f00 en götlooft gem niet / Uiatit

fcUcn (jroiiUïelcn 5y« inl"i)nl)cite.

Oyid.

Tuta frequensque via efl- per amici Ixdere nomen,

Tuta frequensque licet fit via, ciimen habct.

At. "014



XXI.

.^ctgaia hemejnc mute cdun.

.i. Pecuniac obediunc omnia.

91

C iet hoc me-vrou
,
gcnaemt het Geit

,

Hier alle menfchen wetten ftelt
j

Een yder ftuypt , een yder nijgt

,

Een yder fwicht , een yder fwijgt,

Een yder knielt op hjer gebiet

,

Als fy macr eens op yemant fiet

,

M m 3 Het



«4 Koert het burgerlijck^leyen.

Het fchijnt fy voert de hoogfte macht

,

Soo dat een yder op haer wacht.

Siet hier een rouwen ambachts-man

,

Hy roert de leden wat hy kan

,

Hy laet fijn hant gcduerich gaen

,

En al om wel met haer te ftaen.

Siet daer een fchipper, jaren lanck

BeQoten in een holle planck ,

Die vrceft geen baren van de zee

,

Geen wilde kiift, geen woefte ree

,

En al op dat me-weerde-vrou

Op hem haer oogen neygen fou.

De krijgs-man gaet noch harder aen
,

Want die en vreeft hem niet te gaen

Daer vier en vlam de lucht bedeckt

,

En duyfent menfchen hcencn treckt,

Hy drcygt, hy doet, hy lijdt gewelt j

En al niaer om het lieve Geit.

Maer 'tvreemile dat ick ovt vernam

,

Of ymmer in mijn finnen quam

,

Is dat (ófchand'l) een jonge maegt

De bloem van haren maegdom wacgt.

De bloem van haren maegdom geeft

Aen die geen recht daer aen en heeft

,

( Een blom die nimmer weder keert

Soo haeft die eenmacl is onteert

)

Niet uyt de drifc van foete min

,

Maer om dces gulde koningin

;

lek fie dan dat het lieve geit

Aen al de werelt wetten fielt.

Nedctl. r^ cir öat Hom ii I

vj iBaKhtrtfDtDatlitonïiö.

©.•(( tjï dn «irc iv\éj / fic gift fö;ti<= :ioogo

mcr uiib iviiucr.

Kbn



Koert het hur^erlijck^ leioen. 9f

Non trovo ctmico pm fdctro (^

lul. CATO

Cbe mi fonveNg^iy com' ilm'u de-

mro.

^r (jcfr ts tic [o\\\w^.

&i)i\w{\([) gctf in.ic{)t itd.

i^étgaja hernefie mute eduiu

.i. Pecunjce obediuntomnia.

Amourfn^l mout argerXfai& tont.

MakifJat nialfa olm.u.

, i. fine pecunia nihil fir.

(5'? ifï aiïcé imv iiint taf' Itcbc gcft ui

^«/ i argent i/a hienfuire.

Val vlu' un.1 twc'u dijhte , che

urn libra. dijlnm.

<^|?it fiitr olror tié l

-piVïu gclr fo bijtu itcb.

©c(f im iH'iucl im]t tm wirt.

FijHy Ihi'efipki d'ajnys tju'ef} la liiM-fe.

QuAnt argei'iifAüt toutfint.

Hoogd.

Tuicks.

Lac

Fran^.

Turcks.

Lat.

Hoogd.

rr.ini,".

Icil.

Hoogd.

Ü martel d'arceniojpezsid lepor^

te diferro. I'-''-

^ueï me hamjo ducat't

Sianonfont cbiamati.

Pecunia fi uti fcias5ancilla, cft fi i^^^

ncfcis doniina.

^Nefcis quid valeat nummus.

DemrifAnno correr i cavallt.

Dsndïifanno Li guerra.

Pecunia ncrvus belü.

ImI.

Lat.

\2:<m <H'lft rctt foo fc(vivciafu alTc noonJ.
u\'U flill.

Aui O loquétc nil prodcft qux-
f .,r,

VIS üiatK).

.^xnd.o ïorapmU U lu.gua non It.i!.

hujorzd.

Aureanunc vcrè (untfocula

pluiiniusauro. &c.

In prccio precium &c.

L.it.

Ciar. Ort. 5. in rem.

/ Nihil tam landlum quod non viülaii

^ Nihil tam munituni quod non cxpugnaii pecunia poillt.

loh. Secm:dii-s Ha^iatf.

H.rc eft illa cui i'atnalariir maximus orbis

Diva potens rerum, Jomirrixque Pecunia fati

Tcüuiis mar;nir iMuüque faccrnma proles,

Cujiis adorati pcüerunt forpè l'yianni

FocJeraj fepèiliaslpcS daranavere rcpulfi.



96 XXIL
Ogni gallo Yuffa ife.

'\f\f iWer yemant fecckcr wefen
^ ^ Hoe het in de werek gaet ï

Siet 1 die fal het konnen lefen

In het beeldt dat voor hem ftaet

:

Let eens hoe't de hanen maeckcn

Die hier fchraven in het kaf,

Yder doet fijn eygen faecken

,

Niemant wijft het koren af,

Ydv



Koert ha huïgerlïjck^ leven.

Yder fiet men tot hem trecken

Wat hem voor komt op de ftraet

,

AHc pooten, alle becken,

Scaen gekromt naer eygcn baet.

Hanen van gelijcke grepen

Vint men onder jonck en out,

Yder foeckt maer in te ilepen
;

Vrienden liet wieghy betrouf.

97

Etn ïioiunrij bnn «Cngclanbt ^tinDe tec ititKlti jt ten fiupfc ban een ban fijnt

öicnaeris/ enDc[;ctfclüc{jup0 groot tnDcbo! ri|cfiöom;iS facbtiiDcr.De/ t.uröe
mn1krbaii(jai!trd)l;lcpi;eoc!cöCiit{}cpr.toa3scmccfl ctr fjpiotfijnnnip' luaö
Qfjcliüsnc;!/ üii'ücbptilieimDöcltatjaiiöcin Uie.cn ïjacOp tn foohozicn ttjöifoo

béfIn»iC)De;eu!).'!ööctc fiimen seü?3ii)t / {)"t» bcIoberiDe Dathcmrtetqiuetöcii
foubc UjclDfcr bjtcn/iiigebftlicópftïïuöeitiöieüjacröeptfcpbe ; DicbjiciitBu?

gcjjcitl lücfcni3f / frpfcc epitcltjtls/ fcat Op aluit een man \oa& gcüiecft ban gioo*
tcbltjt enDt nceï(ttcl)fpi;/ Dat !jp ftaeglj bjoegïj op (jaöbe oefraen / enöe altit fg*
iie cpgcn faftücn cerft Oaööe geö^cn / enbe öacr nae De öingcn Deiö üonincjc.

5JïÉ üonmcb antüjoojöc/ Daüjp iyti tcgcnDeel fiabbe bcfjoozcn gcbaentc 8eli<»

fatn/ bauqc cerfïbcöïioüUiavcaDcbaeriiacfijncpgenfacrhcn, ^p bciBlaef*

öcbatöpfijiie jliaj. gecnnabcct en berftontgcDaentcÏKbüen/ bctljpbcnujt/
bifn anbcrc bc|ieDcn int fiapcn tot ftjn cpgcn facriic ïjaöDc gcbjnprüt/ cnbe fiilr]c

geJjacn Ijcbbcnbe bae Ijp ban norJ) luel foo b^oiiglj üjac göcbomcn tot be factücn

ftjinö ampt / als anbcrc / bic met lange te flapcn Ijacc gcmac6 öabbcft Qcnom?n.

- Tnfitumhochominibus
-»• Vnumquemque fibi inelius

Veile quamalteri.

Ncdeii. ^te b^rgtec toatcr tot fiin biicc maniö
jjupsi/ alpfyn epgcnljupsi bjant i

<2l. 6 Ujtl beboter op ftjn Fsouffe \)i\s\it

eicfeboo^ljemfclben/ en <6obtbooj
oii£> allen.

Tr-ui^. Chacun iire l'eau a fo» niouün.

Chacun (Jluditpourfoi,

chacun tire ajonproft.

Quisque Cmx cafe. Lat»

A h court du roy chacun tourfoy. Fran^.

(go ^cncff ctn ic^r in fcin facf» Hoogd.

Oariigrillognlla ajè. itai,

Oomm üra l'acqua al (uomulino.

Tuttt '-uflgano alla galijta. . i.

^
Tiran j aje.

Ogniuno caccia con la retedjuo

jratello.

Mich. 7.2.

Vnusquifque fibi bene raavultquam altcri.

N n Ar^Tjs



98 XXIII.

^mys font comme Ie melon

T>e dix fouyent ]?as un ejl bon.

elijck men handelt den Meloen

ioo moet men oock de vrienden doen,

Want noyt en kooptmen defe vrucht

Of inder haeftj of metter vlucht,

Maer dit is hier een vafte les

,

Men proefter dickmael vijf of fes

,

I e



Roert hei burgerlick^ le^en.

ïae fomtijts wel een gantfchcn hoop

Eer darmen eens is in den koop

,

Eer dateer eene wel behaeght

,

Eer datmer eene mede dracght.

Niet dat foo naeu gewogen dient

Als keur te maken van een vrient

,

Want die hier kieft, en niet en proeft.

Die ftaet niet feldcn gsnlch bediocfr.

Om dat hy dickmael niet en vinc

Daerom men rechte vrienden mint.

Ghy, daerom kieft u geencn vrient

Ofproef: voor eerft of hy u dient.

99

öetjjoffi'ufüjrcrt/

•öat \^ V. gtooie fcöatten totcit.

Les antj/sfont comire Ie melon

Ilfaut efjttjerplujicurspcur ranco»-

trer un hon.

I-'rang.

Syr. 27, 2.

Le CQm^a.g7ion ou ïamy quije tourne a mmitté^nejl ilpoj mie trijlef-

fe qut demeure jujques d la mort ?

Syr. 9. 21.

EJhrousipe ton amyfelon tonpoulpoir.

Syr. 6. 7.

Si tu acquïers un amy dcquiers Ie en l'ejprouvant:,^ ne iefiepo'mt en

lm Icgerement.

N n 2 De



100 XXIV.

De hont diemen een been ontneemt en
kent geen vrienden.

A 1 is de hont aen u bekent-,

En langen tijdt aen u gewent
^

Al fchijnt hy mack en wonder foet

,

Soo dat hy 11 geftadigh groet

,

}ln fachtjens met fijn fteertjen flaet

Soo dickmael als hy voor u ftact

,

Noch



T^crt het burgerlijck^leven.

Noch ifiet al geen feker werck
,

Noch üTct al geen vafl: gemerck

Van dac het beeft u liefde draegr

,

Maer als het eens een fchenckel knaegt,

En dat ghy naer het hachtjen taft

,

Let dan eens hoe de rekel baft
,

Let dan hoe dat hy van hem bijt

Vermits hy van u Ichade lijf.

Al toont u yemant fchoon gelaet

,

En geeft u veel al foeccn praet,

Ghy, beek u cfcer gcenfins in

Sijn vafte gunft of ftaege min

,

En acht hem oock geen waeren vricnt

,

Want 'tis noch by hem niet verdient
j

Maer let eens op een ander tijdt

Wanneer hy door u fchade lijdt

,

Let dan eens in het ongeval

Hoe dat hy fich gebeeren Tal

,

Miflchien faldan fijn blijde fchijn

Vry anders in het wefen zijn
;

Want vrienden, alsmen vrienden houft

Dan iflet datmen vrienden proufr.

501

Ne4erl T nt bepleit bflti't crff fïacttiebjictit^

1 fcöapfrille.

^eöaïic fcgepöt öjtentfeDap.

Ciöqiiact een Ijont ccii bcenfontne'
ineii.

Üieeff foo langlj irö gecff.

^tw ficnt geen lieöen ban alfmcrerff
uut beurt.

Itü!, Ji bljogm jt CGmfcoj}gli am'icï.

^lu befoifig zioit en [amy.

NcdttDen bjtent \m Bcntincn iiiber noot/
ïDen rijcBen Ijentinen nac De boot.

Scilicet ut fulvum fjiedatur in Ut.
ignibus auium.

Tempore fic duro cft infpi-

cicndafidcs.

Injuria foluit amorcm.

Amicus certus in re inccrta

cernitur.

Rcs fiia cuiqucadh.Tfir,

Kcc/Inc fcnfü avclli potclh

N l'l ^ O'! VIfe



101

Qjicmto piu l'ucello êvechio,t^ntopiHmalvo!o?iticn

lafcia la puma.

T ck fach eens onfe meyc een Dortfen vogel plucken

,

En 'cviel haer fwaer genofgh de pluymen uyt te rucken,

Hoe ftaet doch ( feyd' ick haer ) de veer foo bijfter vaft ?

Sy fprack, tot mijn bericht, het is een ouden gaft

:

Siet, als de vogel koomt tot aen haer lefte dagen

,

Dan ftacn de pluymen diep, en vader alflc plagen

,

Soo dattet menighmael een hacftigh menfch gebeurt

Dat hy de gantfche brorft, met plucken, open Ichcurt.

Wel, dacht ick, dit verhael dat moet my verder ftreckcn

,

Ick moet uyt dit bedrij f een goet bedencken trecken

,

My dunckt dat dit geval een lefie wefen kan

Ofvoor een gierigh wijf, ofvoor een karigh man.

De menfchen over al, hoe datfe langer leven

Hoe datie taeyer zijn, en minder willen geven

,

lae fchoon dat yemant koomt tot aen het duyfter graf.

Noch kleeft hy aen het goet, en wilder cjualick af.

Wcl,Ouders,hoort eé woorc: Wanneer u kinders trouwe

Het deel dat hun betaemt en dient niet weder-houwen,
En foo ghy dat beftaet , het is een quaet befluyc,

Dus geefr, ey lieve geeft, ter eeren van de bruyt.

Het over- tolligh goet en kan u geenfins baten,

Ghy moetet al-te-mael in korte ftonden laten
;

Ick fegge daerom nochj ick fegge, vrienden, geeft,

Terwijlen datje meugt, terwijlen datje leeft.

Maer wat tot defcn plicht by velen wertgefproockcn.

Dat is hem, die het (tydt , om niet het hooft gebroocken

;

Men hoortct fondcr fmaeck, men lecftct met verdriet.

Want al dat jaren heeft wil uyt de veeren niet.

flicmant



wT , ,
XT««"ft«ttnoitfIiIcctljmigecriicev

Ncderl. XVI (jp flajjcit sact.

I'iP.n^

.

Lat.

Tnfeme ne (e veut defpottiller

devant queJe coHcher.

Plus viatici qiurrunt homincs

quando minus vix rcftat.

'Kom Ut htiYgeTÏÏ]ck^U'^m, loj

Aütcf.

AphiMa a plumajepelel'ccha. it.ii.

AgoccU agoccia ficxva lapieira,

'^
P^If^ ^P^JJofi~'^ lontcino.

Fran^. Quait tfftupechezferit zjcux l'ava-

rmi efi encere jen/, e.

Tctttfe dirninue en i'ieillejjè

Fors avarke ^fagcfe.

iA gottd a gottaihnarjijèche-

rehhe.

jT)ct crrFicIc üccrtjewiS plucfumen öcn NL-dc*!.

Uinrlibücl.

^IIeiif?:rc n.iöciibii!t ticii bootn.

Gutta cavat lapidcm.

Poflct etinm adagium dici in (cncs nimis affixos tcrrx , funt cnina

quidam quiquo magis fcncfcunt quo minus conditioni huma-
ne fe fubmittunt. CMihiplacet htc iUud AugHjiini

:

Is folus, inquit ille, nil carum amitrit , cui orania cara funt in co

qui non amittiiur. <f/ illudejHsdem

:

Majoreftp regrinaniium timor, minor propinquantium, nullus

pejvenKiituim.

ü Ecaii Sndorm'ie J\(^e te fie.

Het bedt ^tn "^n een m.w,Jijende aende eene z}]de vm een water

,

'VVenckende een.na'ideren , aende andere ^jde Jhende , om over te

komen ; doch diegeroepen Wt:rtjulcxyveygerende yfprceckt aldnj

:

^ Hy roept rpy goede vrienr, en hiet my over-komcn,

M.ier'cheefi (nadacmy duckt) al rede om cefchromc,

'kEn fit; hier geenon gronr , en daermen niet en fiet

En kent de wijlte man de rechte bane niet

;

lek mochte mettet been <if in de modder fincken

,

Dies fou ick, tegen d uick , het gront-fop moeten diinckc
j

lek mochce blijven llaen re midden in den floot,

lek mochce blijven ftacn te midden inden noodt
j

lek



1 04 Koen k't hurgirlijck^ leVm.

Ickfoude ( nae my dunckt ) hier wel een flock behoeven,

Dacr mocht ick ( eer ick gingh ) de gronden mede proevej

Dan nademael ick hier de gronden niet en ken j

Soo dunckt my beter zijn te blijven daer ick ben.

Ick heb wel eer verftaen dat in de ftille beecken

Of (lick, ofdrifcich fanr, offachte moeren fteecken

;

Doch hoe het wefcn mach het ftuck is niet te klaer

,

En daerom fegh ick noch (lil water heeft gevaer.

Ital. "^r 't ejpero nï creo

Fme lo que veo.

ntc(;t.

Nederi. ^ttllc toatctö ö^öben Diepe gronben.

Fran?. d'r» homme (jui ne f
arIe ^ chien

ejui n'abkryegarde toy.

Itul. j^i acqua chia

Non tifia.

Lat. Tineadamnum facit, &foni-

tum non facit.

Ncdeii. ^icecbtuingcengat/ of ftctccticur.

Hoogd. gti((( ftjrtpcr fcin gcm ticjf.

'"'• Da njamoi hondo cUrio 3 haze

menor ruydo.

Fraii^, Ou hflmve eflplttsprefond , ilfait

nioinsdebru!t.

Nederi. ©ollebatctt üommtiuuet.

^^^
Quaflumenplacidumeftforfan

latet ahius unda.

T)aW acque quitte bcfcKa^uar ~ 1'^'

darjl.

Ncnümettef ind'uo

Anneüo troppo Jlrc^o

.

Chi non '-vede ilfondo non Ddfü

l acqaa.

Hcrbe cognue

Soit bien veme,

Deperfonacallada

Aidedra tu morada.

I'ran^.

Spaciis.

B'un qui ne dit mot ejlogue t* de- Fran^.

meure

De quien pone los ojos en el
sp^^ns.

fuelo no Hes tu dinero,

A celtij ijui regarde en terre nefe Prang.

ton argent.

DeUgua. rmnfa te guardi
j
^ia

j^^j

re-^aprcf/ofe P^i/Ja.

De teau paifJble garde tcy
,

que la pranc.
roidepajjè bien tofl.

Miris meti'dilitnciturni cclcnesqiiam fcroccs & climatoRS KtchtAx.oec. 16 .



Sprcuckcn ende Sprecck-vvoorden,

Hakende de onderlinge plichten tujfchen man en 'wijf.

N el murUofrudentiA^

Nelle mogliefatientia.

Wijsheyt in mans, gedult in vrou-

wen,
Dat kan het huys in rufté houwé.

Lafemme ne doitporter tejie en maria-

Vrou, zijt ghy fchamel.ofte rijck.

En brengt geé hooft té huwclick.

BUnparlerfaiói bonnefemme.

Laet dit een korfel ma onthouwen
Van wel te fprcké, goede vrouwe.

Uxorem naftusbrevem, incurva te, Hebraicum eft

adagium apud Erpenium & (ignificat vafi mulic-

bri, utinfïnniori, honoremtribuendum;vcl,breves
plerumque (iiperbas ellè , nee facilè marito cedere,

/oxtailludj Karobreveshumiles vidi, 6cc.

Een out woort ka ons dit betuygé.

Voor korte vrouwen moet men
buygen.

Pere é" donnefenza rumoriy

Sonofiimati gli meliori.

Vrouwen en peeren , die niet en
kraeckcn.

Die houdmen alder-beft te fmaké.

Graffèpoule^ maigre Cocq.

Een vette hin, een magren haen.
Dar wort geoordeelt wel te ftacn.

Marido no veas^

Muger ciegofeas.

En fiet niet mans, weeft blint, ghy
vrouwen.

Dat fal het huys in ruften houwê.

Op quade woorden, goede reden,

Stelt menig korfel hooft te vrede.

Lafemme auprofit , thomme a thon-
neur.

De Hee^- voor d'eer.

De Vrou voor den bou.

^onne vie
,

Pere (^ mere oublic^.

Indien de man is heus en foet

,

Het wijfvergeet hacr eygen bloet.

K^molini^ e'alUjpofa^

Sempremanca qualche coja.

Een jonge vrou, eenmeulen-rat,
Daeraen ontbreeckt gcmeenlick

wat.

Vn homme vteilqui fe marie ,

Prendcongédefa bonne vic^.

Wie trout ontrent fijn oude jaren.

Die laet fijn goede dagen varen.
A Les



Les doHceurs é" aigreiirs du marhge

Tefaut cacher ,f: tu esfag(LJ.

Kakende de onderlingeplichten

.'tis in het huys ecu groot verdrietj

Daer 'thinneke kraey t,en 'thaentje

niet.

Hetfoet en'tfiicr van't echte bedt

Dat dient in ftiUe wech gcfct.

Een vrouwe Heft ofwel fy hacr.

Want feldc houdtfe middel-mact.

'tNachtegaeltjen opte peul

Dat vermach te bijfter veul-

Geen wagen oytfoo fachten reef>

Die fomtijts niet een Üootje leet.

Waerrijfter oyt fo fchooné dach,

Ofdaer komt wel eé donderflach.'

Maijïre abfent

Matfon mortc^.

Daer de meefter uyt is, ist'huys

doot.

Le marteau de la forte s'enrouUUy

£>uant le maijlre efl mort.

Daer de meeflcr doot is, verroeft

de klopper.

Lafemme doit demeurer enfafoUie^au-

trement elle deviendra enragée.

Een mal wijfdat begint te dwafen,
Dat moet begaen, ofanders rafen.

'tIs in het huys geheel verdraeyt,

Daer 'thaentje fwijgtjen 'thinneke

kraeyt.

In quella cafa épocopace^

Onjegallina canta égallo tace.

Cejle matfon efi malen train^OH lac^ui-

neuille commande l'ejpee.

Alwaerdefpin-rock dwinght het

fwcert,

Daer ftact het.qualijck met den
weert.

Fxminarum yirtiis, viri reverentia.

Manseere. vrouwen deu^r.

Fumèe^femmefans raifon

Chaffent Ühomme de la matfon.

Een dack datleeckt, en quade wij-

ven,

Die kunne goede mans verdrijve.

Torce tefles de velours^ feu de damoifel-

les.

lammaü femme nefcait pardonner in-

jure^nyrecompenfer un bienfai£l.

M. Aurd.

Sim.iritus vinfatur & uxor dominctur , pnx pe-

ruerfatftj fin uxor marito dominami fuofcqua-

tur, pax rcftaeft. Au^uftin.

K^f[ez,gagne^ quiputainperd.

Hy wint veel die een hoer verlieft>

En dan een eerbaer wijfverkieft.

Chi ha unpie in hordello^ ha l'altro nell

hojpitalc^.

Hebj'
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Hebj' in't bordeel den cenen voet,

Weet dat de tweed' iiVtgaft-huys

moet.

LejeuJafemme ^ ér levinfriant^

Tent IhommefAH'vretout en riant.

Cum muliere prïfentibus extr.ineis, nee b^3ndicijs

agenduiii, nee jurgandum.

En ftraft of ftreelt ii vrouwe nier,

Daer't ycmant hoort, ofyeraant

fiet.

De bedt-gordijn

Dient dicht te zijn.

Al wat in't bedde wortgefproké,
Dient met de laeckens toe-geloké.

^u^ant unefemme hlufmefonmary^elU

demande U danfe defon voifm.

Als't wijf(preeckt qualick van den
man

,

Dan fpreccktmer niet ten beften

van.

Laplm bellepiece de mefnage.^ ^ une^
bonnefemmes.

Het befte ftuck van't hiiys-bedrijf,

Dat is een goet, en hantfaem wijf.

Hetooge vanden heer dat maeckt
de peerden ver.

Het ooge van de itou dat maeckt
dckameis net.

Iafemme ejl lefavon de l'hommen.

Geen beter loogh

Als 'tvrouwcn-oogh.

Tere defamiliefoitpar teut

Dernier coftché^premier de bout.

Ghy hiiys-weertjhicr pp dient ge-

let

,

Eerft op te zijn, en lactft te bedt.

l'Hommefn^

Se leve matin.

Hcra hiudeft heta, quara famula: cfomnis exci-

lant. Plaut,

Lafemme a Umaifon^^r lajamberom-

pue-j,

Quadebccnen, goede wijven,

Dienen wel in huys te blijven.

Een wijfdraegt meeruyt meteen
lepel.

Als een man in.-brenght met een

fchepel.

Donna ociofa.

Nonpuo ejfervirtuofa.

Ongefchickt, en vuyl bedrijf,

Maeckt van fchoon , een leelick

wijf.

Femme veut en foutefatjon^

EJhe maifrejje enfa. maijón.

Al heeft de meyteéfchoncfchijn,

H et wijfdat wil de vrouwe zijn.

A 1 Dame



Rakende de onderlingeplichten

Dame e[uemoutfemire,feurfil<^.

Kent hier uyt aller vrouwen finnc.

Wie veeltijts Tpieglê, feldé fpinné.

Qui fcmel fcurra, nunquam bonus pater-familias'

Scurra facilius di ves, quam patcr-faniilus.

Als de man wel wint,

'tWijfdan wel fpint.

Geen wijffoo fel, of fy heeft deer-

nis met haer beter.

Esfeint lofhennen die auj? leggen.

Dit heb ick dickwils hoorc feggé,

'tZijn quaede hinnen die buyten
leggen.

linefefaut jamais dejpouiller

t^i-ant c^uefe ceucher.

Onthoudt dit, weerde vrient, het

is een wijfen raet
j

Ontkleet u nimmermeer eer ghy
te bedde gaet.

l|etfp|eec6-ti)oo}t tufl ftsgen/batnun nfet

fllfgnmibbelcnaen&in&eren of bjientiS

en moet obec'fetten/eertnen &omt te

(Ictljen.

Een neerftige hant.

Geen fnoepers tant,

Eenfchaerfe mont>
Ist'huysgefont.

Befette fparicheyt

En is geen karichey t.

Nullus tantusqueftus,

(^am, quod habes, parccre.

Gelooftet vrienden, fonderfparê

Kan yemant winnen , maer niet

vergaren.

Grain a grain

Amajfe laformyfenpain,

Doet by eé kleyntje dikmael wat^

So wortet noch een groote fchat.

Deis eft proximus qui eget pauciffimis,

Hy zy dan fchamel, ofte rijck.

Wie weynich hoeft, is Godtge-
iijck.

Lafparagna

E ilprimo guadagno.

Spillen is een quae gewentc.

Sparen is een wilfe rente.

Sein per caretfaftidioftugalitas.

Karicheyt is huys-verdrier,

Sparicheyt en walligt niet.

^i hiengagne (jr hie» efpargne,devih

tofrichc^,

Bndatmcn fpaert is eerft gewon-
nen»

Het befte webb* wort t'huys ge-
lponnen.

Met wel te winnen,en wel te fparê

Soo kanmen machtich goet verga-

ren.

Met veel houdtmen huys.

Met weynigh komt men toe.

Cot*



Gou tu depoc»,

Mientras bufca, mos el loco

,

Terwijl een dwaes fijn herflens

quelt

Om grooter goet,en meerder geit,

Soo leeft een wijfcr vergenoegt

Met dat hem Godt heeft toe-ge-

voegt.

Een buyghfaem hert dat kan hem
voegen.

En wijsheyt laet haer haefl vernoe-

gen.

Fft bon chéirton tourne enpetlt lieu.

lek hou dié voer-ma voor geleert,

Die wel op enge wegen keert.

Sapientisfacilisviftus.

Ce ^ue^fttffitjamais nefut pett.

Veel klaeghter als het noch te

vroegh is,

Noy t ifler weynig daer genoeg is.

Trovifion faiüe en faifon^

Et dependue par raifon

Faiüdu bkn a la maifon.

Sijn ampt te doen met ftage vlijt,

Envoor-raet op den rechten tijt.

Dat maeckt een eerlick huys ver-
blij t.

Een gehaelde kruyck
En vult geen buyck.

tufchen man en 'uvijf. ;

Die fijn meel lact ouwen.
En fijn broot lactkouwcn,
Sijn bier in tijts brouwen,
'tBaet hem 'sjaers een mont te hou

wen.

Amyfitu es mefhager

De trots chofes te doisgarder^

Devin nouveau^ depain chaud^

Et des bots verd^ car cela ne vaut.

Groen hout, heet broot, en nieu-
we wijn,

En kan voor 'thuys niet dicnflich

zijn.

Met enckele veertjens pluckt men
denvinckkael.

De keel

Koftveel.

Chi ha patienza , ha, tordi grafi a un
quadrino.

Wanneer de tijt geeft nicu gewas,
Weeft dan in't kopen niet te ras,

Maer toeft een weynig,zijdy wijs,
Want tfchcelt de hellift inde prijs.

Lafoje ejleint Iefeu de la cuijïne»

Fluweel en fijd' is felfaem kruyt.
Het bluft het vyer den keucké uyr.

Le coujl

Empefche legoufi.

Leuy,en lecker, en veel te mcuge.
Dat zijn drie dingen die niet en

deugen.
A 3 In'
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Rakende de onderlinge plichten

In't half leegh vat

Geit fparen war,

Maer voor lege vaten

Kan t fparen niet baten.

'tis te laet gefpaert,als de boter op
ten bodem is.

Ubj carplt pauper divitem imitari, perit.

Een groote fchoê , eé kleyne voet,

En dede noyt fijn mcefter goct.

Aproudheart in a '(^egge*" ^is af a. grent

fire in afmal cottage y '^its \^'armet not

the hous^ but burnet.

Wickleyn is, en doet als de groote

Stelt dien van nu ac by de bioote.

Ofmeerdergoet,
Ofminder moet,

Saeytmet handen.

Niet met manden.

Aproudheart in a beggersptirfe ^ilnot

agrec^.

Grandnave vuolgrand aqua.

Groote fchcpen, groote zee,

Groote wcy, voor machtich vee.

Faute de chappon

Tain & oignon.

Heb ick geen kapoen.
Moes filmy voen.

A petitefontaine bott -on afon a'ijè.

Een kleynen oven, aliffckout.

En bchouft maer weynicb hout.

A piccolo forno poco legna baïla.

Vittel pot

Soen hot.

Een kleyne pot van kleyne lieden

Die kan met kleyne moeyte fiedé.

La citcinapiccolafa la cafa grande.

De kleyne keuckcns , en cnghe
fchouwen.

Die zijn t die ruyme kamers bou-

wen.

Lespetites cuifmesfont de grandes mai-

fons.

Een platte beurs, een hooghgc-
moedt,

En dede noyt fijn meeftergoet.

't3,3S ban brfï

Teer
Nae neer.

Reek
Nae deck.

CuPj'our cote

Afterjsur cloth.

Wiltnaerhctlaeckcn

V klecren maecken.
^i
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j^/ ne pc'Ht avoir deU chnir,fe con-

tente du fotage.

Tolejl qMplm defend

^u^efa, rente rend.

Richts maul nach der cafcheni

Degroffecttifine

Tauvretè voijlne.

En fctite maijon Bieit agrandpart,

Depeu de rente on vit honejlementy

Le vrA)! trcjor ejl Ie contentement.

Aux grandes portes fouflent les grans

vents,

Bygroote torens, als wybcvlndé,
Dacr waeyen veel-tijdts groote

winden.

^ui tottt difne na. <^uefouper.

Die vrocgh al'thachjen heeft ont-

beten.

Wat fal hy opten middach eten ?

,^itout mange defoir
,

Le lendemain rongefon pain ntir..

Mietix loongardeur

^hie bon amajfeur.

Al wat dier is , dient niet gelaten.

Al wat goe koop is, niet gekocht.

Ook diere koop kan fomtijts bate,

Somtijts dict goede koop gelaté.

Quod non opus cft, adc carumeit.

Weet dat niet alle dingh inhuys
en dient gcbrocht

;

Want dat me niet en hoeft is altijt

dier gekocht.

Pater familias vendax fit, noncmax. Cato,

NonelFc cupidinn, pccuniieft;

Non eflt: cinaccm, ve(fligAiclt.

Indien ghy niet te veel en wint,

Soo weeft tot koopen niet gefint.

Pax\o con Paao^

T la feda con la memo.

Met laken is 'ilaken

Beft fchoon te maken,
Maermetterhant
Krijgt fijd'haerftant,

^li/cait tkeftiey

Ne peutperir.

Die een ambacht heeft gcleert,

Krijgt denkoft, wacr hy verkeert.

Defcavoir^

Vient avoir.

Die weten
Die eten.

Een ambacht heeft een gulden

boom.

^our
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Tour vieil quefoitla bateaUy

llpajfe encore nnefois l'eA».

Verftelt noch eens u kindcr-lueré,

Sy fuUen noch een jaertjen dueré.

Geen fchip foo ondt, fcy fchippers

meysje.

Ofdoet noch fótijts wel eé reysje.

Si quieres JèrpoUdo

Tra aguia j hilo,

Ghy, die wilt wefen hups en net,

Draeg ftaeg een naelt en gare met-

Si t/t veux ejire net ^ pol/

Portes un efguilU é" dufil.

Metti la robbe in un canton

Vien tempo ch'elle ha^agion.

Legt fomers den winter-rock inde

kas,

Soo koomtf u weder eens te pas.

Lis biens nefontpas biens, que quant ils

ent un bon muiftre.

Vrient , hebje machtich goet , foo

maecktet nietter eer

;

Wantgoct en is geen goet, als by
een goeden heer.

Le bourfe vuidefaiól rider Ie vifage.

La voix
eft

plusplaifante a monter qua
defcendre.

De toutgrain

En necejsitépain.

Geen gout foo root

Of'tmoet uy t inder noot,

Foelix, qui nil debet.

My dunckt hy is in goeden ftaet

,

Diefonderfchuhte bedde gaet.

DeLeeuwcrckfingtvrolijck, om
datfeop mey-daghgeéhuys-hucre
te betalen heeft.

Maifon accompljt^i

Enl'autrevic^.

La portA di dietro ^ é quella cheguafta

la ca/k.

Een achter deur aen eenigh huys
Die is gelijck een lecke fluys:

Ghy, vrient , die hebt een achter-

deur,

Gaet hanghter vry fmits-dochter

veur.

^ipenfe/èn chevalpar procureur^ ejl

digne dalier a pied enperfonne.

Die fijn peert door eê ander voedt
Mocht in perfoon wel gaé te voet.

Bos copagnonsfont mauvaismefhagers.

Goede gefellen zijnquaedehuys-
houwers.

Cacete, pefguete^^

Muca horos buon cafetCJ. .1.

^ue el cacadory el pifcador nunca es

buon cafera.
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^e Ie chajjèur , & Ie pefchetir nefont

jamais bonne maijon^

VifTchen en jagen

Zijn viouwc-plagen..

C^fienx meflier

^tiefi'Tevier,

B-tcrccnfchaep, alseenacp,

Een balck, als een valck.

Wie meer van apen, als vanfchapc

houwen,
Die fietmen licht een kael aers-gat

klouwen.

Caftitas periclitatur ia delitijs,

HiriM''t.is indivit'is,

Religia in ccrcmonijs;

Veriris in mu'tiloquio,

Cliaritas in hoc feciilo.

Eygen huys.

Vaerje over een floot,

Ghy laetcr een broot;

Vaerje over een veer,

Ghy laeter noch meer.

A chafcun oifeatt

Son nid ejl beau.

Geen beter gemack
Als eygen dack.

Ooft, u'eft,

t'Huysbcft.

Tefludo intra tegumenfuum, tuta ell.

Blijft binnen u fchelpen.

Dat fal u helpen.

Chi mutapa 'éfe^ muta. ventura

.

Tietra mojjk^ nonfa, mtijco.

Weeft in'tvcrhuyfcn niet te los,

De ftcé die rolt, en gacrtgec mos.

Heritage, que ton maljlre te voj(L^,

Vcrvandjn gocr, naby fijnflhadc;

Want hoe men haeft, mcnkoomt
te fpade.

F-7 caheca loco,

NomUn' toca.

Wie verre brour,dic fpüt veel ton-

nen,

En t'endc 'sjacrs niet veel gv.won-
nen.

Geen beter mis komt op het iant,

Als 'smceftcrs oog, en'shccré hat.

Als Ó.C kat van huys is. dan hebben
de muyfen haren vollen loop.

Een looper en bedijt niet.

Veel vcrhuyfékoft veel bcd-ftroo

Domus propria, domus optima.

Chezfoj

Chacu7i ejl roy.

A ogni ucello,

Siio niJo è \)i\\o,

Elck vogel prijft fijn ncft
;

En die is hem alder-befc.

B Novt
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Noyt vryheyt was fo dier gekocht,

Ofïy en heeft meer uyt ghe-
brocht.

Tiefoymbfent a ton ble mouldre^

Oh tuprdrasflm c^ue lepoudrc^.

Eygen heert

Is'gout weert,

I il c kout

S'is bout.

,^i a tine bouche ne die a autre quil

fouJJ?_j.

Soo ghyubry-potblafcnkondt,

En roept daer toe geen vreemden
mont.

En wacht niet van u nacflcbloet

Al wat ghy fellifs niet en doet.

A chi tocca, leva.

Die de koe fijn is, grijptfeby de

(teert.

Nulnafoticy

Vebknd'autruji,

Let op u eygen faken, heer.

Men hinckt niet van eens anders

feer.

,^i nefaiclpxrfoy

Tentend pas U bj.

Ca/a min^ cafa niia^

Terpiccina chetiifut

Tu mi pnri una badia,

Plitijcait lefol enfa maijon
,
^tie tefa-

ge en ceile d'autruj.

Een dwacs is in fijn hüys fo vroet.

Als oyt een wijs man elders doet.

D e Papegay weet defen treek,

Sy loflgeen voet , of veft dé beek.

Indien ghy hebt verflete Ichoen,

En wilile nimmer van u doen,

Maer houdtfc tot ghy beter fiet.

Ofanders, vricntjU nacd verdriet.

che è a coperto ,
qtiandopiove

,

E hen matto^fefimuovtJ-

Geenbodewafler oytfoogoet

Gclijck een eyge meefter doet.

Vn cloacun a bien.

y_Afaire dufen.

Noncercar quelche nontitocca,

Chi fat fattifüoi,nons'irabrattale mani.

Die maer aen eygé flaet fijn hant,

'tis wonder foo hy fich verbrant.

Jfaj



wmt^tm maftmtm^m

t/dfaj rumoYh e^oca Una. u

Hier fchecrter een het fchicp, een ander fcheert het verckcns

Ey laet ons, met gemack, hierop een weynigh merckcn ;

Mydunckt (naerickhct vat) dat hier wat omme-gact,
Daer op in aller crnft by ons te letten ftaet.

De man, die aen het fwijn fijn voordeel mcynt te vinden.

Die gaet hem, foo ghy fict, veel moeyten onder-winden,

Hy dcnckt (gelijck het fchijnt) dit is het vetfte beeft.

Hier is hetdickftefpeckjhier is dercufclmecfl:.

Maer dit onfluymigh dier is qualijck om beftieren.

Het vult de gantfche lucht met fchreeuwcn ende tieren.

Het fchopt, en flaet, en woelt, en worftelt metten man

;

Soo dat hy van het wcrck geen mcefter worden kan

:



/ 2 VVtnfle en 'verliej.

Nu, op dit luyd' gefchreeu, foo wert een ydei* gaende,
Een yder loopter toe, een yder blijfter ftaende,

En fïet den handel acn, en, foo die voordeel gaf,

Gewis men fach denman het gantfche voordeel af;

Maer nu fijn gants bedrijf is mocyte, fonderbaten^

Soowortetal-tc-mael voor hem alleen gelaten :

In plaetfevan gewin, foo wert de man befpot.

Dat is voor dcfcn tijt fijn ongeluckioh lot.

En fiet ! naer dit gewoel, naer dit verdrietich fchecrcn,

Soo krijgt de goede vrient noch wol, noch fachte veeren,

Maer niet als enckcl hayr, en borflels van het fwijn.

Dit is de gantfche loon van al de lange pijn.

Maer let eens op den vrient die 'tfchaepjé heeft gckorcn.

Op dat fijn ruyge vacht doorhem mocht zijn gefchoren j

Het dierenworfteltniet, maer ligt geduerich ftil,

Dies treft hy mette fchaeralwacr hy maer en wil;

Men hoorter geen gefchreeu, foo datter van bezijden

Hcmniemant vanhet volckde winft en kan benijden
,

'tis facht al wat hy raeckt, en niet als enckel wol,

Dies krijgt hy hand', en fchoor, ja gantfche manden voL
Wat ilTer menich menfch die fijn geheele leden

In eenich fwaer bedrijf, met onluft, gaet befteden !

En, als hy langen tijt ten fuerften heeftgefweetj

Soo vint hy anders niet als enckel herten-leet.

Eenander onder dies heeft yet ter hant genomen»
En is dacr, metgemack, tot fijnen wenfch gekomen x

Soo veel is goet beleyt, wanneer men yet beftaet,

Soo veel is goet beleyt, foo veel is wijs bcraet.

Wclaen dan, fooje wilt ufcheeren wel befteden,

Soo kieft doch eenich beeft dat wol heeft op de leden

;

Want als ghy daer in feylt, of inde keufe mift,

Soo iflet al bekaeyt, en achter't net gevift.

Doch onder dit beflach verneemt men vreemde faken

,

Die wy, met ons verftant, niet recht en konnen raken ;

Datgeenenheeftverrijckr, heeft delen uyt-geput^

Dat elck is even nae, is elck niet even nut-

^ladam non t.tm magnaftmt negotia,^ quamfcccunda ér J»^ muiturn negotijfe-

runtj ér hxcfugiendajicat. S e n e c a .



Winfie en 'verliej. ^3

Al te wijs kan niet beginnen,

AI te gcck kan niet vcrfinné,

Tuflchen mal, en tuifché vroet,

Wint men wel het mcefte goet.

Hy moet wagen
Die wil bejagen.

Ach ! fenfuj cum re confiliumque pcrit.

Die water decrr.

Water weert.

Alle oflficicn zijn fineerighjfey des
koflcrs wi]f,en kreeg een eyndc
kecrs uyt de kerck.

Die dit en gint gcducrig fchromé
Hoe konné die tot rijkdom komé.^ '

t j i- -a'
1 Inde rommelinseilt vet.

Gattoguantato nonfrcfe mdjorci.

'tMach waeyen, ftil zijn, vlocyen,

I

of ebben,

Die niet en wacgt en fal niet heb-
ben,

Samptum faciatoponet is qui lucrum quxiit.

'Kien ne s'acquiert fans avantnre , ^
rienfe confer'vefans indujlrk-J.

Sonder wngen niet vergaren,

Sonder wijshcyt niet bewaren.

Chigttarda at ognipluma , nonfa mai
letto.

Die elcke veer wil fien en raken,

Hoe kan die oyt een bedde makc?

^ui naguere^

I N'aguerrc^.

Neerlngh en is geen erf.

^ipercl lefien, perii lefens.

Heer uyt.

Eer uyt.

By 'tvolck is de neeringh , fcy de
mofrel-mm, en hy quam mee lijn

mofxelcn iade kerck.

Qiii egct, i'n turb4, vcrfetur.

Wijs en rijck,

Is Godt gehjck.

Wie vis voor vifTchers deur wil
vangen,

Die mocht fijn net wei elders han-
gen.

// nefAiB bon chajjèrpar une montagne
tropfreqtientee^.

De befte jagers fullen jagen

Daer fy geen jagers eerft en fagen.

Ficus funt avibus gratar, at plantare recuf.mt,

De vogels willen korfen eten,

Schoon datfe van ghcen planten
weten.

Dekat wou wel den vis genaken,
Maervreeft hacrpootennat tema-

ken.
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Cen'eft fasgiii)*

^iiant on fife fon frochain.

Dit oude wooit duert hedé noch

,

Men doet geen voordeel mctbe-
droch.

reu de w», 'vens Ie tnn

:

Beaucoupde vm^ardes Ie vin.

,^i a un a.n veut ejlre riche^ a U moi-

tiéon lepend.

Die binnens jaers wil alles vangé,

Die mocht wel voor den winter

hangen.

^iife mejie deflujieurs affaires^ donne

beancoup de frife a U fortunefttr luy.

Qui beauconp embrnj[e,fen ejlreint.

Die veel om-vaemcn
Weynich verfaemen.

K^tipaifureHn ceuf

Vaut un bceuf.

Paupeii ovum, ovis.

Avec l'eauqui eflpaffe Ie molin ne moult

pas.

Met vcrloopcn water en maclt
geenmcul.

Por eldinero

Bajla eiperro.

Tour del'argentdanjè Ie chie».

Elck fpreeckr van de mart nae hy
verkocht heeft.

Wmfie en 'verlm.

Agricola fempcr in iüturum divereft.

Aquila nonvcnaturmufcas.

Ne crey poi a celuy qui vient de U foi-

re^ maisa. celuy c^uiy retourne.

Gelooft hun niet te veel die van

den jaer-mart komen.
Want voor haer liftigh woort is

noch al vry te fchi omen,
Maer, vrienden , fo ghy v/ilt hier

in een valterraet,

Soo l.r, tot u bericht 3 wie datter

weder gaet.

Se "vuoy deltuo msjlirr cxvar^uada.^no,

D'un tuo maggiore non tifar ccmpagno.

Zijt ghy een cTl! inderdaet,

Ea neétgecn leeu tot m.d:: maet.

Waer ghy den gront niet klacr en
fiet.

En gaet daer in het water niet.

Tiüfchen neus, en tuffchc lippen,

Kan een goede kans ontglippen.

Gagnerpar efctis^hazarderpar liarts.

Die met kroonen winnen, en fluy-

vers wagen.
Die zijn bevrijt voor harde flagcn.

Lafortune felajfe devotufuivre^^ car

voti-s alLct trop vijle.

Riche oupendu^ jift ie foldat pilbrd.

Lanckfamen rijckdom isdligfl:.

'Ejilly



Winjie en 'vtrliei.

Effaigtiaditgna , chivanofperarperde.

Een (chaft is beter in de hant.

Als fc-vcn ganfcn optc ftrant.

Eé ftillc- mooi en macckt gcc meel.

Eévüs die {laept,ccn dioogekcel.

Üghtgajnes make heavjepurfes.

Die gcenen acl weet op te langen

En plach geen kabeljacu te vangé.

Majors perdes, parva ni fcrvavcris.

chi rio Jlima. un q^tiadrino^mn lo •vale.

Dnpetit vie'nt on augrand.

3ui faici la maille vile

Jamais amajfe mile.

Wie worter tot yets groots ghe-

bracht

Die eerft het kleyntjé niet en acht/

Riche rarement owvit

^jii mefprife lepetit.

Ce qui efigagnepar taborijn
, pajfe par

lajiufte.

Hetftaet gefchrevenopten vloer,

Gelijck het quamjalfo het voer.

HetAaetgefchreven optenheert,

Soo gewonnen, foo verteert.

^m hantele moulin

s'Enfarina a lafin.

' Onder het zeyltjcn iflgoctrocyc,

Want'tf;il nicm at licht vcrmocyc.

Ne uni navi faculrntcs.

Mus noiiuni fiditnntro.

Niet al de eyers onder ccne hen.

Soo ghy op't klcyntjc niet en let

,

Het grootc wort u los gefet.

{^ lapouleferre luylepoing^ die tefer-

rera lecul.

Die welacn fijnen ackcrdoct,
Die doet gewis hem weder goet.

Groote viiTchen fcheurcn't net,

Soo ghy daer niet op en let.

^li 'veut prendre un oifeau^ ilne Iefaut

pas effaroucher.

Geen vogels moge fy verfchrické

Die op de vogels willen mickcn.

Die jacgt met katten,

Ën vangt maer ratten.

Brant laetyet,

Maer water niet.

Die alrijt wil voordeel doen,moet
lombaert houwen.

Daer zijnder die foo veel met fpij-

ker-rapen winnen, als fy met den
brant vcrïiefen.

Geen vogel vloogh oytfohoogh,
ofhymoeftiijnkofl opd'aerden
foecken.

Ar-



Winflem 'verltej.
\i(f

Armoede is Icuyhcyts loon.

Degrajfe mutinée^

Kobbedefchiréc^.

Godt ghecft de vogelen den koft,

maer fy moctendcr om vliegen.

De vogels krijgen wel den koft,

Maer zijn van moeytcnictverlon;.

Tonans coinntem ad/urAt,

Serpcns, nifi fcrpcntem diglutiat, nonfitdraco.

Ten zy de Hang verflint een flang,

Sy wórtgheendraeck haer leven

langh.

Eenracf moet nuttcfondcrkrafTc,

Eé hont moet knasé Tonder baflc.

roffideattacitè, fi qu^fint timneradivüm.

'tls beft dat'tfchaep in ftilheyt eet.

Want als het bleet, 'tverlieft een

beet.

Een ey dat noch is ongelcyt,

Daer van en dient niet veel gefcyj:.

En grand torrent

Grand feijion on prend.

GhyfegtonSjVrient, ten kan niet

miifen,

In grootc waters groote vifTen

;

Maer hier op dient re zijn geler.

De <^roote viflcn fchcuren't net.

I

Vn fol^ OU beften,

Faiêl bien conquejlc^y

I

Mats bon mejnagc^^

Heeft yemant ghelt dat fchoone ! Ejifii£idefagc^.

bliiickr,

Diemaecke dattetnictenklinckt. .. . ^ c ^r^A\naMen wmt, or veilielt,

Nacdatmcnkieft.
The JlilfoW' eateth up al the draffe^.

Gaen uwe faken naer u Vv'enfchen, y

Danckt Godt. maer pocht niet by Een recht wey-man placht naeu te

c menu hen,

Wint ghy^fooJact van roemcaf;
Een ftillefcugh die cct den draf.

tArgent qui nefonne^ ejl Ie meiüeur.

Ie fagenexpojèfafortune a l'ewvic^,

Het zy in'tvelt, of in hetkooren,

recht wey
fpooren.

Thefox fareth ^^/, "^enhy is curfed.

De vos die placht dan beft te vare,

Wanneer de boeren leeUckll bare.

Soo dickwils als 'tfchaepjc bleet, Benijt is beter alsbeklaegr,

verlieftet ecnbeetjen.
\
Wanneer het Godt alfoobehacgt.

Ubd



// belgmdagnAr

Failbeljpender.

VVtnfie en njerücs. jy
^ifcauroit les avantures , ilneferoi*

jamaispauvre^.

Vette vogcisjgladde veeren

;

Wel te winnen, wel verteeren.

The lo^jlakenjlaudet long.

Delaegeftijlen

Staen lange wijlen.

A chi combra befogna haver cent" oc-

chy-, a chi vendene hajla uno.

Die om yette koopen poogen

Hoeven meer als hondert oogcn,

Maer een wert gcnocgh geacht

Als men tot verkoopen tracht.

K^utant dejpcnd ciche^^uelargc^.

De winnende handt is milde.

Die wel wint

Is wclgefint.

Huelgo mlfoco

0\iai hilo mi copo.

Ie me recree un peUy matsjefile ma que-

nouille^.

CMieux vautgagner en bouve^ cj^ueper-

dreen or.

Lu:ri bovus odor ex requalibet.

Krijght een beurs rimpelSjdie eer-
tijts vol was,

Het aéficht krijgt rimpels, dat eer-
tijts bol was.

Wift ycmant wat gefchieden fal,

Hy ware vry van ongeval.

Wift ycmant wat gebeuren fou

Hy dcdefchieral wathy wou.

Honeflum lucrum per quod ncmo lardimr, & juftè

adquiritur,

Het is voor al het befte goet

,

Diens winfte niemat fchade doet.

Semper pufillaDij pufiUis conferunt.

H.'u! heu '. Di) mortalibus ne£lunt malum,
Qu.mdo bonuin videtquifpiam, öcnonutitur.

Kindere 11-^.

ui gtncrum adquirit commodum, invenit fi-

"uin. quiiiicoaimo 'um.perdit & filiam.Qi:

Krijgt ghy een fwager^die u dient,

Ghy wint een fonc, lieve vrient,

Maer gaethyacn tot uwer fpijt,

So wort ghy oock u dochter quijt.

Children are ccrtain care , an in certain confort.

Lesgrandes dames aiment flufiot leur

fUifirs^(^ue leurs enfands.

^uia monenfand ofie lemorveau^me
baife au vifage^.

Il nefefaut deJJ/ouiller

Avant quefe coucher.

Dekatdiemuyftdanaldcr-beft
Als fy heeft jongen in den neft.

^ Ce



i8 Kinderen.

Ce que tenfandoit aufojer,il Ie rend a la

portee.

Hetkint dat buytenfpclengaet,

Seythoc het inden hiiyfcftaet.

^uandofaftciulliJlan cheti^ hatifatto

quéflche ma/e.

Als de kinders ftille zijn, dan heb-
benfe quact gcdaen.

Ilfautft bien marterfes enfants , quils

n'ajent gttefaire de leurperes,

Chi ha polli ha pipite.

Lafile nefl que pour enrichir les mai-
fons ejlrangeres.

^ipertfón pere^pert honnear,

^tiperdfa mere^ ilperd douceur,

Schey t u vader uyter tijf,

Kint, ghy zijt u eere quijt;

Maer indien u moeder ruft,

Ghy verlieft u hertcn-luft.

Vriendea--.

IJ goetkangroeyen
Door oude moeyen

;

Maer oude oom en
En zijn maer droomen.

Een Godt, een wijf, maer veel
vrienden.

Met vriendê ecten, drinckenjWan-
delen,

Maer met de vreemde moet men
handelen.

c^ cuentas vieiat

Baraioi nuevas.

Van oude rekeningen,en out goet
te deelen,

Ontftac gemecnlick nieuwe krac-

keelen..

Korte rekeningen , lange vriendt-

fchap.

chi fi fida, rimane ingannato^

Veel fpreeckter ftout , en 'tis gelo-

gen.

Wie veelbetrout, wort licht be-
drogen..

Sopra negro no» écolore^^

Sopra 'vertu non é honore^^

Soprapeccato non é dolore-J

,

Sopra filglioli non eamorc^'

Vrienr,

Soo langh het dient.

Een lege beurs die noem ick leer.

Brengt geit, fy krijght haereer-

naera weer.

Guardati daceto^ de vin dotten.

Defoctfte wijn.

De felft' afijn.

Bn



Vrienden. '^

tn partage Ut é'jt^^Of*»

On cegn$it fonco?npagndn,

NoUi nonmagno coaftitit &bonl noverca*

'Parente conparente

Guaj chi non ha nientcj»

Vrienden zijn vrienden, maerwee
diefe van doen heeft.

Amyde tabIe

Ejl variables.

Een tafel-vrient

Soo langh alft dient.

Conilbuenföl
Eftj(;nde (e elcoracol.

Avec lefole'd^le lima^on s'eji end.

Wie vrientfchap acn een vrient

verwijt,

Die is fijn vrient, en vrientfchap

quijt.

Ie nie l'amj qui couvre avee

Les aijks,& mort avec te becq.

Ten is geen vrients,maer een linc-

kers treek,

Die deckt met de vleugels, en bijt

metten beek.

Wt dat men fpreeckt , of dat men
fchrijft.

En uyt den handel die men drijft,

Wt vriendé daer men mede paert,

Daerkent men uyt dermenfchen
aert.

Scultus quoH pe J-dat habef ; quod,ift id qubd opoi<-

cet,impcndat non babet»

chi tefa carezze fiucheftolc^

O tradito t'ha o tradir te vuole^,

Vleyt yemant foeter als hy plach,

Hy wil bedriegen, foo hy mach.

A cafa de tu tia

Mas no coda dia.

A cafa de tu herman»

Mas no cada ferano.

Eê vrient \)t{otQkh houdme goet.

Indien men't niet te veel en doet

;

Maer foo het alle daegh gefchiet,

Soo waer het vry al beter niet.

line fautpas , tant haiferfon amy a la

bouche^que Ie cceur luy enface mal.

Weet, vrient, dat hart, en dicmael
kulfen

De vriendtfchap wel plach uyt te

bluffen;

Wel kuft dan met een heuffchcn
mont

j

Te veel is hier oock ongefont.

Al is u vrient al fuycker-foet

,

Weet dat ghy hem niet eten moet.

Beleefde lieden moet men mijdé.

En 'twilligh peert niet over-rijdc.

Noyt moet men van een eerlick

man
Al nemen wat men krijgen kan.

C 2 iY(T



20

Noferas amndo^

Si de tifelo tienen cujdado.

'tls wonder fo hy vrienden heefr.

Die altijt neemt^en nimmergecft.

Tu nefertts point aiméfi tn oifoing dcj

toyfeulement.

Sjte Bieu ne done point tant de hiens a,

nozamys^ c^uils nom mefcognoijfent.

il ejl bienfol, qui s'ottblic^.

Die kooren voor een ander meet.

Is dwaes, indien hy fich vergeet.

Wie ift die elders water gier

Die brant in fijne wooningh fiet /

Vrienden..

Mijn dgie

Is my naerderals mijn knie.

ÜAtn iautrujiy pain de douleur , encoreO,

Un pere me/me te Ie donnés.

Ne qujJ exfpeftes araicos facere
, quod per te

queas,

Non trovi amico piu fidato e' ca.ro
^

chamifovenga com ilmiodenaro.

Ten naeflcn watere, als't brant iso

Puta vitem tnam manu tui, non aliena.

Non fcabat caput mum, pra:,tet ungues tuos.

SIN-SPREVCKEN,
Genomen uyt Arahifche en Saraceenjche Schrijvers.

I
nitium Sapientia ejitimor Dei.

Godcs vreefe is 'tbeginfel der
wijsheyt.

Cujui concttpijcentia vincit intelle^ium

(fiurationem) isperit..

Wiens vernuft door de begeerlik-

heyt verwonnen vvert, die gaet
verloren.

' Abjlinere <3 concupijcentijs^ eji divitem

I

#-^-
i Van luften ficht'onthouwéjis rii<;k

te wefen..

SapientifTtmm hominum efi , qui fnes

rejpicit.

Die op het eyndc aller dingen let,

is onder de wijfe te rekenen.

j^/ non difcernit honum a malo , ad-

junge eum hejiijs.

.

Die'tgoet van 'tquaet niet en on-
derfcheyt, ftelt dié by de beefté.

Contentus ejloeo quod Deus tibiimper-

tit
;
é' ^yi^ dives,

Verneughtu met 'tgeeneii Godt
verleent, enghy fult rijck wefcn.

Accen-



Sin-Jpreucken. 21

Accende lucernam tuam ante tenebras.

ld ejl ;
illttmina. te operibus bonü^an-

tequamfuperveniat tibi mors.

Ontfteekt uwe lampe eer het duy-

fteris. datis.maeckt ubcrocpin-

ge feker met goede werckc voor
uwcaf-lijvicheyt.

,^Ando non evenit tibi quod vis ; ve-

lis, quod evenit..

Als 11 niet en gcfchiet dat gy wilt j

wilt dan dat u gefchiet.

,^uando audivem virum loquentem de

te bonum,qHod in te non ejl^ne credas

:

loquetur emm dr malum de te,quodin

te non efi.

Als ghy yemant hoort fpreken van

deugden die in u niet en zijnjfoo

en gelooft hé niet ; want dcfelve

faloock fpreken van gebreke die

ghy niet en hebt.

Regesjudicantterram.fapientesjudicant

ipjosreges..

De koningen oordeelen het aert-

rijck, de wijfc de koningen.

Uomofapiens efi ,
quamdiu qutcritfa-

pientiam : ubi autemfe patat adejus

culmenpervenijfe^ defipit.

De menfche is wijs , foo lange hy
nae wijsheytfoeckt,- macralshy
mcyntdat hy die bekome heeft,

foo begint hy te dwafcn.

J^i non vincit lufittm patientia^ ejm
mceror longm erit.

Die fijn rouwe doorghcJuIt niet

en kan verfetten, diens dioci'heyt

fal lang-wijligh wcfen.

Ne crede tefapientem ejfe ^ donec eo ani-

mi roborefueris , utpojils regere cupi-

ditates.

En heelt u niet in dat ghy wijs zijt

eer ghy u begecrlickhcden be-
fticren kondr.

Arabs interrogmti
,
quodnam helium

honejlifimum ejfet ? illud , inquit
^

quodco}ttra voluptatem geritur.

Ëen Arabier gevraegt zijnde.welc-
kc de eerlickfte oorloge waere ?

die teghens de wel-luft gevoert
wert,antwoordehy.

Idem Arabs rogatns^qutd ejfetfidticia in

Deum ? qua Deo^ tnquit^fretus homo
resfuas emnes ei committit.

Defelve ghevraegt wefendc wat
het zy op Godt te vertrouwen ?

als de menfche , op den fclvcn
ftcunende, alle fijn faecken hem
is beveléde ,- was fijn antwoorde,

Nemo^ inquitfapiens ille Arabs , medi-
lexit-^quem non vicijs'im dilexerimftn-

cerc^per omnem vitnmmeam. neme
me odto profecutm ejl.pro qua non ora-

C 3 verim



! 2Z Sin-fpreucken.

verim Dettm , ut illi meltorem men-

tem cLiret.

Niemant'(rcydedefelve) en heeft

my oyt bemint, dien ick niet we«
derom oprechtelicken lief en
hebbc gehadt mijn gantlche le-

ven langh, niemant en heeft my
oyt gehaet , voor wien ick Godt
niet en hebbc gebeden , dat hy
hen beter finnen wilde verleené.

Principium lucim eji^diligere mundum.

De werelt lief hebben, is 'tbegin-

felvandroefheyt.

^i fe-ipfum habetprofapiente j habet

eum Deus ^ hominespre ignaro.

Die fich felven voor wijs acht, dié

achten Godt endc de menfchen
voor dwaes.

"Non efl Sapiensfapiens , donec cupiditd -

tesjuas omnes vincat.

Niemant iffer wijs , ten ?.y faecke

hy alle fijne begeerlickhcdc' >-'on-

der heeft.

I
Terfeciio eft in tribus rehui

^ quafunt:

De-jotioin religione ^patientia in ad-

'verfis^ Cr prudentia tn vita.

De vol-maecktheyt bcftaet in drie

faeckcn, en die zijn dcfc : Innig-

heyt in Gods-dicnft, gedult in

tegen-fpoet , en wij«hcyt in den
loop des levens,

üoEimfine opere , »t nubes efifmepla-

via.

Een gheleert man die niet uyt en

werckt, is als een wolcke fondcr

regen.

Bivesfine liberalitate^ ejl ut arborjine

fruciffs,

Eenrijck man fondermildicheyt,

is als een wolcke fondcr vruchté..

Objlrue quinquefenejlras^ ut luceat da-

f»u-Sy S- habitans eam. id cit-, Obfer-

va (velco'crcej quinquefenftis corporU

ut luceat anima tua in luce vit/t.

Stopt vijfvenfters,op dat het huys
glans hebbe, en di€ het bewoont,
datü, Letcnbedwinght uwe vijf

uytterlicke finnen, op dat de zie-

le lichte in het licht des levens.

Occlude ojlium tuum adverfm raptores.

ideft, CUudefenfm tuos contra pec-

catum^ ne te capiant hojles tui.

Sluyt u dcurctegens de ftroopers.

dat is, Verfekert u finnen tcgcns

de fonde,op dat u vyandcn u niet

en betrappen,

Cui Deus largituranimum bonum . is

eji ex filijsfuturificuli.

Hy, dien Godt een goet gemoedt
geeft,is van de kinderen der toe-

komender eeuwe.



Sin-Jbreuckert.

Ne gaaie ctim ctciderit inimicus tutu :

nam nefcü c^uiduhi eventurumfit.

En verblijt u niet, foo u vyant valt,

want gy en weet niet wat u over-

komen Tal.

DeM aha deprimit ,& deprejfaexaltat,

qttocirca defrime te ipfum , ut ipfe te

exaltet.

Godt dructct hooge dingé neder,

en verheft de nederighc : ghy,

dacrom vernedert u , op dat hy u

verhooge.

i\^ aliorum vitia patefacito , ne Deus

tua patefaciat.

En openbacrt eens anders gebre-

ken niet; ten eynde Godt de uwc
niet bloot en legge..

Interrogatm fapiens Jrahs , quisfelicif-

fime negotiaretur i Js.^inquit^qm ven-

ditbonaperitura ^ hoc anime ut fihi

comparetfiabilia ^ duratura.

Een van de Arabifche wijfen ghe-

vraegt zijnde, wie alder-gheluc-

kigft koop-handcl dreef ? Die
(fcydehy) dewelckevergancke-
lijcke goederen verkoopt, met
meyninge om de eeuwige enal-

tijt-geduerigc te bekomen.

Denique ex Clcnardi Epiflolar. lib. i. & hoc in
Saracenorum lauJcm maxime vcrgir, cum ait

:

Nullus tam durm cafm eis contingit^ ut

fracii impatienta^ redigantur in blaf-

^3

phemiiu : 'verUm quicquid evenerit^

nonftomachantur ^fed tllud hdbent in

cre^ Lavs Deo.

Eyntelick uyt het ccrfte bocck der

brieven van den ghclccrdcn Cle-

nardus^ is dir,iot prijs vandc Sara-

ceenen,acn te rocrcken , dat hy
vcrhaelt dat aen dcfelve geen foo

fwarcn geval kan gebeuren datfc

door onvcrduldt vervallen tot

Gods-lafteringen; maer wat hen-

lieden oock over-koomt , fy en

vergrammen fich nier, maer heb-

ben gedueriglicken inden montj
Gode zy loffl

Tot vervullinghe varu;
wat Icdigeplacts, eenigeSin-

Ipreuckcn uyt Seneca.

lura funt qua nos terrent , quam
prcmimt.

Daer zijn meer dingé die ons vcr-

fchricken, als leet doen.

Is maxime divitOsfrttitur^ qul minime

divitys indiget.

Die geniet meeR dé rijckdom,die

denfelvenminft van doen heeft.

Altera ex alterius fine nafcitur cupidi-

tas.

d'Eencbegeerlikhcytwaft uyt het

eynde vande andere.

Ante



Sin-(preucken,24.

K^nte feneciutem ctir/mdum bene vi-

vere^ infenecïute bene mori.

Voorden ouderdom moetme wel

leercn leven , in den ouderdom
welleerenfterven.

Hodie fieri potejl
,

qitidquid unquam

pote/l.

Wat oyt kan gefchiedcn , kan he-

den gefchieden.

T/usJcire veile quam fatü ejl,intent[>e-

rantix genm ejl.

Meer te willen weten als nae ge-

noeghfaemheyt, is een fortevan

onmatigheyt.

Mditu ipfa mAximampartem veneni

fui bibit.

De boosheyt fuypt een groot deel

van haer eyg.n tenijn in.

Recll facH^feciJfe merces ejl.

De loon van een goede faeckCj is

welgedaen te hebben.

Pojl muUmfegetem ethmferendum,

Nae een quaeden oegft dient al

wederom gefaeyt.

Tenue ejl mendacium^ perlucet
j fi dili~

genter inf^ecerü.

De leugen is dun, fyfchijnt deur,

alfe wel befien wert.

,^idflidtms ^
quant quia diu non didi-

ceris^ non difcere ?

Wat iflerdwaefer als niet te wil-

len leeren, vermits men tot noch
toe niet geleert en heeft ?

JEquxt omnes cinis , impares nafcimur^

pares morimur.

Het grafmaeckt alles gelijck. Wy
zijnongelijck geboren , maer in

gelijckhcyt fterven wy.

h ntAgnut ^ beatHS, quem nulla res

minoremfacit.

Die is gheluckigh en groot, dien

geen dingh minder en maeckt.



SPIEGEL
Van den voorleden;, en jegenwoordigen

tijdt.

Derde T>eeL





I. ?

Als't diep verloopt verfetmcn de bakens.

C iet waer ick heden ftae, daer fpeelden eens de barenj

Daer quamen alle daegh de fchepen in-gevaren

,

Daer fachmen menigh Hulckj die met fijn vollen laft,

Quam ftuy ven uytter zee, de vlaggen opte maft

:

Nu is hier cnckel fanc^ en niet als dorre platen :,

Van flibber over-grocyr, en van den vloet verlaten

,

Daer eertijts was de kolck , is maer een enge floot

,

Men fieter niet een fchip, men fieter niet een boot ,

A a a 2 Men
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Men ficter niet een menfch j alleen de fchorre meeuwen
Die fcholen hier ontrent, om daer teficten fchreeuwen

,

Alleen een fchippers gaft koomt voor een buyte-kans

Hier boomen inder haeftj en haelt een fchuyte fants.

Wat ftae ick dan en kijck aen dees verlaete kreken ?

De bakens al-te-macl die dienen hier verfteken

;

Het is een fchippers woort^ het is een oude leer

,

Al waer-geen vaert en is , en hoeft geen baken meer.

Dit/preec^Wöort k^n verfcheydcgelegenthedentoe l^yerdengeüaji;

( gelijclimeeftdde andere) hetjèhe k^n dienen als yemant ouder van

jaren werdendefijn maniere ^an leven
,
jijn kleet

, fijn^ijje ,
(ïjn

oejfeninoe , en diergelijckefieck^n dient te nueranderen Wy ftellent

hier tot een mleydmohe ^.m het derde deel , dewijle hier de baeck^ns

mede {mits het <-verlooD der joncl^eyts) dienen n^erjet te vvejen.

I"l. A gT^^^^^O '"VUOtO formica Twe ïvzvx.iïvTUV yrdvlts eiai <rvy^
Griccx.

-^^
non frequenta. \

5^"^^'

^, , , «©pIcbigcfoIöÊrss cii fiomcn geen ra^
QnhabdUroba^ hadf parenti. itai.

Nedcrl.
f;^,ij,er?.

ü
^

^

Hoogd. '^öerta ü<it tkïlm (atifff aik vocït 'Nulla fides unquam mireros Lat.

i)im.
"''"' """

Ital. Tarente con parente 3

Guaia chi non ha mente.

elegie amicos.

iötiilient trccn toric 2tató iiibtt noot. Nedcrl.

ïDen rijffcc?i nae Den boot.

Nedcrl. ©^tciibfii itju bzicnbeii / macc Ujcc ' Sk wci( W fytm rticï (C(}f / fcjt tnxA ,t

Diefc üau boen l)ccft

Hoogd grcttntn inïcr notp

^4 flujf cm (ot(;.

jsj(.,ui.] ©ii'enbcn tn öev nnoj

K>i2C-£n tlsjii^icft ïti ecu loot. ir ,

j/Incaducum parietcm non in- l^^^

Lac. /Fdicium omnes confansuinei. I clinandain.

\\)x rtucl;.

— Fatis accede deifque i^f^».

Et colc felices, miferos fuj^e.

o*-

Ufci'



1 1.

La fcimia manto fiu in alto Jak

Tanto fin jcuopcre Ie fue vcrgoguc.

"C op fiende dat het volck veel fach nae groote (laten

,

Gingh met een luchten fin fijn oude neeringh laten ,

Hy maetkte flucxeen vrient , die kroot hem boven aen,

Dp.erfach hemydermenfch gelijck een wonder ftaenj

Scracx worc hy bijllër trots , want in fijn prachtich wefen

Dacr was hju moedigh hart, als in een boeck, te leien ,

Sijn huys-raet, fijn gefin, fijn wijf, fijn eyge kleet

,

Gaea alle buyten fchreef, en uytter-maten breer.

3A a a Macr
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Maerfietl alwaermenkoomcom wijfcn race te plegen,

Daer ftaet de goede man in alle dingh verlegen,

Daer hapert fijn verftant, daer is hy maer een kinr,

Soo datmen geen vernuft, in al fijn herfcns vint

;

Siec daer fijn achtbaerheyc van ftonden aen vervallen.

Want die Fop innigh kent en acht hem niet met allen
j

^Tis feker, als een aep wil klimmen in den fpriet

Dan iflet datmen eerft fijn naeckte billen fiet.

C toö0öept

^ Qthult

j nebcriöljcpt
mum

i
f ccn^ooft")

\ ööeïooft /

>.aï!0!ljp ^ in noot S-tó,

l / Otoot V

} (^öoot J

Lat. 'Kjf agiftratus virum arguir,

Griecx. a>;^(j ava^ ^UKvvciv.

Ncdcrl ^^^" '^^"^ ^^" '"'*" "^'^^ ^^^

ldoo;|[lpEomttoteec.

Ital. Chi ajhio è , ^ ceryo jï crede

AlfdltAT ddUfoJfa ne avede.

S>^ic($ m ^m int mt Hfcttfiw. Engels.

3^oe een btoaeö mttr Mt / Xcdetk
i^oe t)em ineei: ontljalt.

Perlucet omne regiae vitrum
l^^^

domus. senuA.

Apage percat anno citius qui
majora lè concupifcit.

Lucianus Diorum Bklog.

'Tis



III. 7

Tis een jftoute kraey die een levendich

beeft in'c lijf piekt.

,vi-,„u, /r..,„,r

i?

^2 T7TT at komt de fnoode kraey my quellen tegens rede ?

ceeckc ^ ^ My ficcen op het lijf^ my picken inde Icdcn ?

Voorwaer het is te vroegh 5 want oock een felle gier

Enfoecktfijn voetfel niet ontrent een levend' dier,

Hoe giaegh een arent is ^ hy fil hem noy t bemoeyen

Te vliegen omfijnaes, als by de doode koeyen;

Van hier dan llimgebroec, cnbijtditlichaem niet

Tot ghy eens op het vele mijn doode leden fict.



8 Staten en Ambten.

Welj Lefcr, foo ghy zijt een van de jonge geeften

Die (beckt het rechc befchey t van defe ftomme betften,

Soo neemt tot u bericht, indien ghy leer{aem zijt ^

Dat hier wort af-gcbeelt een fchant-vleck onfer tijt,

Daer zijnder in het landt die willen komen erven

Eer dattet reden is, en eer de lieden fterven

,

Daer zijnder in het landt die wenfchen yemants ftaet,

Al fit hy noch gefont te midden in den raet

:

Daer zijn oock kinders felfs, die op haer ouders dagen

Gaen loeren voor den tijt, en wouden rouwe dragen,

Ten minfté fwart gewaet , want fchoó haer vader fterf

Sy treurden niet een uyr, maer keven om het erf.

Siet wat een gragen eeuw' wy hedendaegs beleven,

Veel worden met een wenfch als in het grafgedreven

:

Siet wat een vreemde flagh, en wat een flimmc gangh

!

Al is het leven kort wy leven al te langh.

Nederl. \\T «fc mijn ttf^i
^^ l©acïit tot ufefïerff.

Lat. Filius ante diem patrios inqui-

ritin annos-

Imminet exitio vir conjugis illa Lat.

mariti.

Si vultur es cadaver exfpeda.

Eraf, 2? 2.

Ve tdipne^ute njide querentem Ckeronem 'in Hbro de

SeneSiute.

Man



ÏV. 9

oSMan ruft dm Sfel ?üt gen hoj^, erJolt dmn
jack^mghcn.

De
Efd

fpreeckt

VT y feyd* een bode gifter noen j

D-ier ick gingh treden in het groen

,

Dat ick te hov' ontboden was

,

En daer op fcheyd ick uyt het gras

;

En gingh vaft kneden in het ftoff

,

En gingh vaft treden naer het hoff

,

Daer fach ick eerft veel muylen ftaen

,

Geniere en prachtich op-gedaen
,

B b b Met
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Met veren om den kop gefet

,

En al haer tuygh geweldigh net

;

Hier by foo ftont een moedigh peere

,

My docht, wel hondert kroonen weert.

Dat hadt een fadel op het lijf,

Die ftont van gout en perels ftijf

;

Maer noch vernam ick even daer

Ses peerden al van eenen haer

,

Die pronckten juyft gelijck een bruy t

,

En munten wonder aerdigh uy t

,

Een koets te trecken, fonder meer,

'tZy met een juffer of een heer

,

Daer in beftont geheel haer werck •,

Ick nam hierop mijn oogh-gemerck.

En dacht. Hier ben ick wel geraeckt

,

Hier word' ick mede groot gemaeckt

,

Dewijl dat oock van mijn geflachc

Hier yemant is in't fpcl gebracht.

Maerfietl tenleetalsgeenentijt,

Daer quampcr een, 'tfcheen my te fpijt

,

Die leyde my vier facken op

,

En gafmy doe een harden fchop

,

En riep : eylaes 1 'ken weet niet hoe.

Flux, efel, nae den meulen toe

;

Ey kijck, daer was mijn hoop gedacn

,

Want ick moeft flux daer henen gaen

,

Ick moeft gaen torfen met verdriet

,

En 'thofen gafmy anders niet.

Ach ( feyd ick ) dom en karigh dier,

Wat maeck ick doch ? wat doe ick hier ?

Men roept geen efel in het hof.

Ofyemant van gelijcke ftof

,

Om eer, om vreucht, ofom gemack

,

Maer om te dragen eenich pack.

Dus
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Dus gliy die zijt van mijn geflacht,

Schoon datj' in 'thof eens wort gebracht

Denckt niet om eer, ofom gewin,

Beeldt u geen hooge ftaten in

,

V hoop is waen, en enckel fchijn

,

Een efel moet een efel zijn.

Il

Ncdcrl. X /f <" roept ten (gfel niet te ftobc /
iVl Dan alp öp Uiat Djaflen moet.

Ital
^^^ ^ invitar l'ajino alle w^
che 7 conVien portar o legni o

aqua,

Fran?. {Jlialfai& invitar l'afne aux voces

car tlluyfautporter bois ou l'eau.

Le batoa <^ Ie faurdem font tour

lafne. Syr. 33.

Lat. Quidquid per afèllum expediri

poieit vihffimè conftat.

ItaJ. Chi non ha nfifa^o

Non ruadi alpaltfo.

Pauper ubique jacet. Lat.

<IDp tenen anbercnftii.

Lat. Haud facile emergunt quorum
virtutibus obftat.

Res angufta domi.

Ital. Non è njertu , che proyerta non

gua/ii.

Ital.

2Jcrt ttn annen toil poer fijnfrftoett ^^ , ,

UjilTen.
Ncdcd.

%xvM Um o>(\ilm ^mbfr lu éjk^ Hoogd,

Saviez^ dipover hmmo^

lkllez3:a dt putana
,

Forza dïfachin

Non 'valun baaat'm.

%w W mmt tvtt idmim tw fcpilfi Hooed
iviffc^n. ^

'

QBö ^cr m\n cm nie&H<5(!(n ijï / H
V)\i tct^mticui ti(>er|ïd3cn.

Et genus &virtus, nifi cum re. Lat.

vilior alga eft.

Curia pauperibus claufa cft.

Chï non ha , nonfi. Iwf.

Bb b 2 BefogMA
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^efogna che ilffpio forti il matto in ^alla.

dwaes
moet
der wij-

fen

knecht
*ijn.

Prov. 1

1

»9-

/^ ^y fiet dit felfaem bcelt, en fchijnter in te dolen

,

^"^
vlaer wattet feggen wil dac is u noch verholen

;

Ghy fieteen defcich man die buvghc fijn ouden neck.

En die gedragen wort dat is een jonge geck.

Ghy feght dat in de Schrift dit anders wort gelefèn
,

En dat een dwaes behoort eens wijfens knecht te wefcnj *

Ghy fegt, uyt Godes woort , dat jae het jeuchdigh bioet

•Den ouden eere doenjen onder-ftutten moet,

Ghy
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j

Ghy vraeght dan hoe het komt, en watter is te feggen

,

Datwy hier, tegen recht, verkeerde gronden leggen

;

Ghy ftaet hier op en dut
,
ghy ftaet gelijck verbaeft

,

En ftcit genoeghlaem vaft als dat de Ichrij ver raeft
j

Wel, vrient, ontfangt eé woort^tot antwoort «wer vrage,

>> Tis wijle lieden vverck een geck te konnen dragen
j

Ivlen fegge watmen wil, ten is geen deftich man
Die met gebogen hals geen dwafen lijden kan.

Nederl. T^ '^ toijiö tó öjamftt be fotteii /

LJ ^ctjooiiDatfemetOemfpoixen.

Engels. QBjjv mm m «C IJfrtCC ttrif^ Oi t\)(

luL '^ipgna che Hjivio porti il matto

fopra ijpaüa.

Frang. T^/'"^ f«' ^^f^g^ porte lefolfurfes

(Publici mores & huraana vitia Lat.

placidéaccipienda.

icib Vllti llKit. Hoogd.

Suftine & abftine. Lat.

T^itientza. è la i^
Chixve della allegre^i^.

Thcod. de Kempis de Imitatione Chrifti. cap. i6,

Wann alle Jiaci'fcften bolbomcn/toat ftaötien top ban om <©obö toillc üan inal-

feanbtcen ti l -.». en i 43oDt fieeftet al»o gcfrïucftt > bar. top ttwlcfeanDers fUidcbf)e-

Den ticij'.tcii e O^agöeii/ toant niemam ca lö foiiDti' gfjcb^ecl» / ea nuiuaat keflec
fonbec hyjt».

2. Corinth. ii. 18.

45ÖP becöiaeggt gfeti:e De ontoi;fc/ öctoijle göp toijö 3gt,

Rom. 15. 1.

^ie (ïerfBjgn/ sijii fc&uibtaö bcr ftoarfeen Erant&Deben te bjagcn,

Syrach. 22. 18.

I^etijsltcötet faut/ fout/ engferteb^agen/ baattticnonüerrranbigenmeiiffDe.

B b b 5 Daerder
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Daerder veel fmeden moetmê flach houde.

"ITVT" anneerder vijf of fes met uyt-geftreckte leden,

' ^ Tot onderlingh behulp op eenenaenbcekfmedé,

Soo moet daer yder man foo fpelen metten flagh

Dat oock (ïj n mede-maet een beurte krijgen magh

:

Indien hy eenigh waer, en (onder met-gefelien

,

Soo mocht hy rafler gaen, en geene flaghen tellen
;

Maer nu benevens hem oock rappe gaften ftaen,

Soo moet hy nimmermeer als opte maete flaen.

Al die
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Al die niet in het bofch, maer by de menfchen leven,

Die moeten yder menfch het fijne leeren geven

,

Dj man die vier' het wijf, het wijfhaer echten man

,

Sooiiïetdathethuysin vrede blijven kan.

Daer is geen nutter konft, als fich te konnen voegen

,

Dat geeft van ons bedrijf aen yder vergenoegen

,

Maer die het vet alleen begeert op fijne fop,

Dat is een al-befchick, ofwel een vijfe kop.

Ghy, leert dan, foete jcught, op defen regel paifen
,

Laet vrienden vrienden zijn ; laet handen handen waflen

;

De menfcheyt wijftet uyt, het leven heefcet in

,

Geen menich en dient ic ftaen alleen op eygen fin.

Ital. TJ efogm ntttrtelUre a mijuu

quMdoJbno vm ad ma, ïncu-

dmc.

Cyrits apudXenopho»tenf.

Qrios vokimus eiTcfocios, ve-

iiundos effe bene facicndo , &
bene dicendo.

rDit flyeec^-yvoort k^tnjonderlinghe dienen aen defoodamghe die 'm

aroote '^cgaderwgen^ en met njeel perfonen dagelijcx hebben te han^

delenj om eenyegetijck^ te laten en te ceven dat hem nae ghelegentheyt-

toe-komt,, yyant ,
gelijc/{ een njourtnjfelijckjrMn VPel heeft ghejèyt ,

a/s ons eenigefaecke "vvelpnaeckt ofte bevalt ^ het en moet onsfiracx

niet '-ureemt dencken^Jbo het aen andere niet wel enfmaecl^ ; anders

komen hter uytgroote mts-jlugen in beraetjlagingen , te weten , als

men het oordeel njan andere aj-meet nae hetjijne , ende daer op dan

aengaet. Daerom dientmen hier op '-verdacht te wefen , ende tege-

dencken het Jpreeck^woordt : Soo veel menfchen , foo veel

finnen^ kc.

(©peencnaniïcrenfin;

Lors ^ue tu es enclumefoufre comme
^^^^^'

encltmie, lors que tu es marteaufrap.
te comme murteau.

n\a trh 'ttieiibcc!t ben/ fooltjbc irfi Als
^^^^^i

£ei:ac:'.'jfclc; a(s ifü be ijamei: beu./

üoeuljiciimp toe ftaen,

Bona incudine non terne martello. itai

Smits
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Smits kinderen zijn wel voncken gewoon.

f~\ f fchoon een fmit, met fijn gefin

,

^""^
Staec kloeck en paft op fijn gewin.

En dat hy, als een vvacker man

,

Slaec op het yfer wat hy kan.

En maeckt alfoo een groot gefchal

,

En drijft de voncken over-al

,

Noch leyt fij n jongfte kint en flaept

,

En 'tander ftaeter op en gatpt

,

En noch een ander weeiigh dier

Dat fpeelt oock met het vhcgcnd' vier,

lae, even dichte by den brant

,

Verlet de voncken metter hanr

;

Maer koomtercenigh kint ontrent

Op dcfèn handtl niet gewent,

Dat maeckt terftonr een groot misbaer.

Al of het ftont in doots gevaer.

Let hier op, Ouders, wie ghy zijt,

Let hier op met geftage vlijt
j

Geen kint en dicnter oy t te lacht

By ymant op te zijn gebracht.

Want yder is, en ydcr doet

luy ft nae dat hy was op-gevoct.

^-•''* Che de gallïm najccj convien che rupjuy o che ra-z^oli.

Veel
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Veelkocks verfouten den bry.

17

X7 TT anneerdcr ceriighdingh veel menfchen is bevolc,

' ^ Een die het qualick vat die doet de refte dolen,

Een yder heeft in ais, fijn eygen oogh-gemcrck,

En fiet Vrou Sygen-fn verbrot het gantfche wcrck.

Waer een koek meefter is, daer zijn de befte bouten.

De tweede voor gewis die fal den bry verfouten;

*tSchaep dat gcKoppelt is, geraecktet inde floot,

Tis hondert tegen een geraecktet uyten noot.

y\7 o incf ik\) fcüib / ^^ nxi^f iet

Lepltu y a de chevaus; e» une efla-

ble , (^-pltisy a dejian.

Afno de muchos , lobos Ie co-

men.

«Oat afn betic belad ijS üjojt miiifr ge*
Dacn /

ÏDan t Deert latet oy ö'anDtrc {ïatn.

fAfne deflufitiin U hup Ie mange,

<ï5tmteii goet cattmccft berlojt».

<i5cfiopi)tl5£ ffO.iptii öie bfiDunriicit.

Lat. Segnius expcdiiint commifTa
ncgotia plurcs.

Ncdcrl. <Jrtmctntpot fiet tod imcr Deplt qiuv
lult.

Hoogd,

Frani,'.

Spacns.

Hoogd.

Ncdcrl.

rran(;.

Nederl.

Communio parit litcs.

©tel 6o£6iS oerfoute» ötn ÏJ?p.

Lat.

NcderL

Non plures medici, fed latis u- Lat.

nus erit.

l'Afnedetotu F""^

Bjl mangé des kups,

(©cmeenefdjapenetenDeUJoltttn, Ncdcrl.

Qui 4 compagnon Ha. maiftre. Frang.

Multi imperantes perdiderunt lj^.

Cariam.

noAAs» v^TTjyoi xctg/ciV tCTrüXi. Griccx.

Quod p'.ures tangit, plures ne- L.it.

gligunt.

•öemceii Qcet/ flctiigotf. Ncdcrl.

C c c Deux
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T ft niet een wonder dingh ! twee beeftcn aender heyden

Die konnen fonder twift op eenen bunder weyden

;

Een tijger met een beer, een leeuw, een vinnigh fwijn

Die woelen in hec bofch en konnen eenigh zijn.

Maer gaet beveelt een ampt aen twee verwaende dwafen

Die Tuilen onder een geduerigh liggen rafen

,

Geduerigh in ktakeel, en fwanger van den nijt

,

Geduerigh over hoop , en al uy t enckel fpijt.

Twee
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Twee gecken konnen noyt malkander leeren mijden

,

Twee gecken konnen noyc op eenen efel rijden

,

Sy dragen ftaege forgh, en onriift in den geeft

,

Wie eerft en wieder left lal klimmen op het beeft
j

En fchoon die grilligh paer ten leften is geleten

,

Noch kan het kribbigh volck haer kueren niet vergeten :

Die eerft fit wey t te breet, gelijck de lefte meent,

Hy ifler door onteert, hy iffer in verkleent

;

Dies wil hy evenftaegh yet op fijn macker winnen,

Die kanter tegen aen, met al de gantfche finnen

,

Siet dacr is dan de ftrijt, en al uy t hevigh bloet,

Tot dat van beyden een den efel ruymen moet.

Siet, vrienden, defe krijgh wort over al gevochten

,

Geen menfch en fatter left , indien de lieden mochten,

Oock die geen daedt en heeft^verheft hem opten fchijn,

" De kraey, al ifle kley n, die wil een arent zijn.

^Tis vry geen kleyne kunft een geck te konnen lijden
,

'Tis vry geen kleyne kunft een geck te konnen mijden j

Want foo men heden noch in alle landen fict ,

» De gave van gedult en is by gecken niet.

Lat.

luctm.

Giiccxk'

"TT" na domus, non alit duos
canes.

Vnum arbuftum non alit duos
crithacos.

— Omnifque poteftas

Impatiens confortis eiir,

Concordia collcgaium rara.

Mons cum raonte non mifce-

tur.

Diftum in paricerelatos.

— nee CiEfar ferre priorem la.
Pompejusve parem potuit.

CtDce fiaffen in eene 6crt6 / en ttuee ist^Jj |

materiS in een contient/en Dienen niet.

j^aflooj en Êoflet; 3ijn felDen biel eenjS.

,3iven narren ni<j«n ni( in ciwm $a«^. noogd.

^ttxcn ^rtc fïcin

9i)?a|)tcn feiten rein.

C c c a Atail-



20 Smen en Ambten.

(L/f taillar il formaggio.

Si vuole un matto& unfaggio.

Het Tp y vrient ! niet al te grof, ghy moet het fuyvel mijden,

een
^
^^

' Ëy lieve, met verlof, laet my een reysjen fnijden

:

indTcé Ghy fnij t de kaes te fcheef, ghy fni j tfe veel te dick,

wi)s ma, £y Jaet het fnijden ftaen, of fnijt gehjck als ick

;

befigh Als ghy eens, met het mes, komt aen de kaes te raecken
,

(hïden' Scracx hebb' ick dapper werck die weder recht te maecken,
aen ecu £n Jgs 3} niet-tc-min ghy fnijtfe weder krom

,

De wijs En op den ftaenden voet recht ick het wederom

:

%ceckc Soo doende wort de kaes aen alle kant gefneden

,

Dan foo het niet en dient, en dan eens nae de reden,

Dan weder lijp en fcheef, of ick en weet niet hoCj

En dat gact over hant tot aen het eynde toe.

Maer dit is niet alleen in dit geval te mereken

,

Het gaet op defen voet al wat de menfchen wercken
j

Siet ! defe recht het op, wat die om verre fteecktj

Door wijsheyt dient gebout alwatdefotheyt breeckt.

Kcderl 'T~'otöetfnijöenlMnbe6atïr
X tDtenteentajgiSnianeneëbtDacjet,

Ital. a/^ taUUr 'tlformaggic

Si "vuole un matto {^ unftggio.

Fran?. llfaitt unfol é' téfiftge

Four bien trancher unformage.

Tourfournir me ville , ily faut de

fok^ defages.

.- , , Ênc6eget6cn bemeten befïflbt.
Nederl. '.., ° ... ^ «. »..

ï©jjfe jnannea begieten be fl^abt.

KuUus ufus paticntia; foret Lm.

Nifi impatienticB provocatie et
fèt.

Non phnfe maimo l»t

Che non ridejfe un altro,

Sapiuun Javio e un matto^ ch'un

Javiojolo.

^e befette liebeii jijit mn be toan- Nederl.
raccfetc te recötc te jjelpeiu

Ex vitio alterius fapiens emen- Lat.

dat fuum.

Vt



VIII.

Vc lapfu graviore ruant.

21

' en Arent als hy honger krijght

,

'En uycer hooghten neder-fijght.

En vint een fchik-padt, ofeen fleck ,

Die grijpt hy veerdich metten beek.

En voett hem door een fnelle vlucht

,

Tot boven in de blaeuwe lucht

,

Soofteyl en uytter-macen hoogh

Als immer drae^lxt een menfchen oogh j

C c c 3 Eea
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Een die het fpel van onder fiet

En weet de rechte gronden niet

,

Die houdt gewis in fijn gemoet

Dat hy de fchilt-padd' eere doet

;

Doch ftaet hy maer een weynich ftil,

Dan fiet hy waer het henen wil

,

Want fiet I die, nnits fijn hoogen ftant

,

Sach onder hem het gantfche Jant

,

En was daerom geweldich trots,

Die koornt daer vallen op een rots

,

En breeckt dan op den harden fteen

En huys, en huy t, en hals, en been

,

Soo dat hy weder over geeft

Al wat hy oyt gefopen heeft

,

En wort dan, in het openbaer.

Tot fpijfe van den Adelaer.

Hoe menich. worter by het hof

Genomen uyt het laege ftof

,

En hoogh getogen inde locht

Op dat hy laeger vallen mocht

;

» Die hooger klimt als hembetaemt

»> Valt laeger als hy heeft geraemt.

Frang. Gr4ndsoifeaHX, de couftumty

Sonttrivesu de letir^lume.

Spaens. ^grandJltbiday grandejcendtda.

Franï- Agrande montee, grande defccnte.

Spaens. 'T>egranjubida3 grand a^da.

To fu mal nacen alas aUhor-

Viida,

De grande montee, grande chettie Pranj

.

Pour fon mal nat/Tent des dfesaU

formjf,

Fortuna vitrea cft, cum iplen- Lat.

dctfrangitur.

La voi'i du Seigneur abbat

Lesgrands cedres fout aplat.

Brije lesplus haut n. ontez. ,

Ju mont du liban plantez.

La



Suten €n Ampten, 2j

rpient.
Lafortuna'qmndo was amiga liaeDoogeWoebett/bicpê ebben, Ncdcri.

arma la cancadilU.

Prefio me pondre gulan

/raiic. Lafortunequandelk efl laplus amye

donne la jambette.

Qui mome pltts haut qüilne doit

Tlui bas chet quUvoudroit,

Engels. ^ ^t(}^fï mc ^(^ f|K ÖMCfCÏ fa((.

Neder!. l|oe öoogec boom / öoclaegcröal.

T ^« è/^^ njolucre agampAti,

Spaeiu.

Vroptement jeferaji brave c^ /^A/ Frang.

<:^«r/ y^ reviendray crocheteur»

Magna ruunt, inflata crepant,

tumefaóla premuntur.
Lat.

Lucan.

Summisque negatum
Stare diu, nimioque graves lub pondere lapfus.

Syr. 3, z2,

^Xixi tiiet uae googeit f!aet/eiibe en i^eiirfit niet boben u bermeugtn.

Tro'v. 17. jp.

l©te fgiibeuce googö itucdit/ bic (ïaet nae ongclucB»

De Serres en l'Inventaire de Franse, en lavic

de Charles V 1 1.

Ce/i une helle lecon a ceux a qui le'rvent de la courfavorifey de nejê

latjfer tranjporter au ^erttd'une folie ejperance , joüet qui pipe les

mo'ms advijeT^ LesJcuresgardes de la projhentéfont l'mtegrite, pm-

dence, rmdeHïe^'patience : pour
fè fowvenir de tadverfité en ia pro^

f^erité^fuivant Ie commmdement dufage.

tignorance
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ïIgnowtce corrCi laTmden^kntamente fegue
il fajfo.

C iet hoe Vrou dwaesheyt rent , fiet hoe(e komt getreden

j

Hoe los is haer gelaet ! hoe ras fijn hare ichrcden

!

Sy loopt, fy keert, ly fwiert, (oo datfe niet en let

Waer fy haer gangen ftiertj of hare voeten fcr.

Siet in het tegendeel, en weeght met rijpe finnen,

Hoe traegh de wijsheyt gaet, eer datfe wil beginnen.

Let hoefe met befcheyt haer gantfche wegen meet

,

Hoc feker datfe ftapt j hoe fedigh datfe treet
j

D-



Staten en Ampten. 2ƒ
De dwaesheyt is gevA?oon in hacften uyt te fpringen

j

De wijsheyt is bedacht, en Iet op alle dingen

;

De dwaesheyt rijt te werckjen fnelt hacr tot de rcys

;

De wijsheyt vordert niet als naer een diep gepeys

:

Dit wijft ons defe prent, en 'tftaet ons aen te mereken

,

Het zy wy met het lijf ofmet de finnen wercken

;

Want die fijn dingen doet in haeft en raettcr vlucht,

Ten kan niet anders fijn als dat hy nacmaels fucht.

Beflapen raet heeft gront . het duyfter en de nachten

Zijn moeders van gepeys, en voedifters van gedachten ,

Dus fchoon ghy wonder feer tot yet genegen zijt j

Ghy des al nict-te-min beveeltet acnden tijt.

Rijdt voort, maer fiet om.
Het
beeldt TUT adt ick gants onbeforght geduerigh aen gereden

Soghai ^°° ^^^ '^^ groot verlies op defe reys geleden

,

ïijn een Want als ick in den ren by wijlen omme-fach

,

opfijn Vernam ick feker pack dat af-gcvallen lach.

omficn- Wel ghy, die zijt gewoon foo veerdich aen te drijven

,

^^ '^^\ Spoet niet als met befcheyt, het fal u mogen ftijven

;

achter m Hoc licht kan indcr haeft een quade flagh gefchien

,

gevrufn Dus fchoon mé fpoedigh reyft, noch dientmé om te fié.

liggende.

Ital. t^ <(vd corrente , fèpulture

aperta.

Franc. Chevalc6ftrant, fcpnlture ouverte.

Qui a la harb: grife doit eflre des

difcipüs defawói jhem4s.

Poco a poco van a lexos y cor-i:ai.

riendo a mal lugar.

Feu a peu -va- on bkn Icing ^^'^iFran?.

ccurram en mmvaife-biAce.

QuieJlnfultteAfol.

D d d che
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26 Staten en Amften.

Che mifira ifioipafi , cammf ^«<^ «« »^ Sf«« fport.

euro.

Lat.

Kcderi.

Celeritas in&mis naufragijs:fe-

ftinationis comespoenitentia.

Jt.1l. // tiempo confi^lia.

Franc, ^"f ^ **** ^" "^(tt^
^ft''^

^'^^"^ ^ l^

monié 0:1 Ie pa/d: d demande ha-

Jiive^ refpome tardive

Nedcrl. (Êtn ftaefticïi wia» jnoct op ecii efel

rgüeii.

Ital.
2^gjj ijlitd'ia a njoto chi contA ben

ogmftMp.iroU.

Lat, Frcquentior currentibuscjuam

repcntibus lapiiis.

Nedc rl. fitjt üoojt m.icc ftetom.

Ital. ha notie è madre dé conpgh.

Hoogd. ^(ijnciïcï Mf^i inct rctven ^t>.

(£tj{ m« iwiL

Lat
Fungus eft quod una node naC-

citur.

Hoogd. ©(< fc^r / ï>:rtcf) ï<ii fyi^U.

IraU Ifecundi penjïeri fono i miglion.

Lat, Pofteriorcs cogitationes fa-

pientiores habcntur at contra.

Quid rcdè faduni vclis tempo-

h tradc.

Ncderl. S^^^ 50ft ööcinacB taccltimn oorft

öoojt.

iGcn fait foo DACf! gaen aiji lotr;n*

^ntllevaetfclbenbaet*

^nelle raet nopt Qottie tiact

11 met toyl.

5)te kfïm öc^anf^^ fomtiim flfft^sj j^^ .

i)Mcn mcf). ^

i^iffjt Bctl / en een 9a!f Vivi (e lanceir. Ncderl.

tiv\ goeüJegriom/ enijö aee«6tom»

S>a,i[it gaeji/ tn ücvïc fien.

Fdtina lente» ^^t.

Ver troppoJ^cronar Ufugn e tur- itaL

da.

Da fpacium tcnucmq; moram Lat.

mala cundaminiftrat.

Impctus.

Ai/,a,§ia. y.i]i S-^C'^y^oyitr^MS '^ Griecx.

Infcitia fïduciam ,
prudcntia

^_^^

cunftationemgignit. Tbucyd.

LJpf. in mt. polit.

Peccat pene necclTario qui fe-

ftinat. Lip^."^. Polit. cap. 15,

Animusvereri qui feit (cittuto

aggredi. iJMimtu.

Oportetdcliberarelcntè. Ari-

ftot. lib 6. Eth. cap. p.

Cfu\: (]ui vont helUmtnt ne choppent Pran^.

fai volontiers. Ilfaut deliherer (^

refeudre a loifir é'lentement. Pier.

Math. 1.1. tol. 43.

l'Araigneé



X. v
l'Jraiofiée mange la mouche &- Ie lizard

l'araignée i^c.

"P\ e rpin kan niet alleen de kleyne muggen vangen

,

Men fiet oock byen felfs in hare netten hangen
j

Maer in haer meeilc jacht, fiet daer, een hagedis

Die valt haer op het lijf, terwijl fy befich is
j

En weder op een nieu, de fpin is naeu gegeten

,

Het becftj ^2.1 haer verÜont , wort in het lijfgebeten

;

Daer konrit een oyevaer, die met een langen beek

Het kleyne dier verraft, en grijptet by den neck
^

D d d 2 Doch



28 Staten en Ampten,

Doch eer de vogel rijft om inde lucht te ftijgen

,

Soo koomter wel een flangh, en doet hem weder fijgen

,

En vat hem by het been^ en velt hem in het gras

,

En maeckt hem tot een roof, die eerft de rover was
j

Maer in het eygen wout daer wort een draeck gevonden,

En fiet daer wort de flangh al wederom verflonden

,

En noch ift niet genoegh, want oockdit groufaë beeft

Dat kent eé hooger macht , die van hem wort gevreeft.

Siet daer een omme-loop van alle wereks dingen

,

Hoe groot dat yemant is, hy laet hem weder dwingen

;

Wel denckt dan, wie ghy zijt , wat ghy u minder doet.

Dat ghy het wederom van grootcr lijden moet.

€ccl. s. S.

si en laprovince tu vois m'onfait tort aupauvre , ^ que Ie droh foit vie.

lé, ér l<i lufticej ne t'csbahipoint de telIe maniere defaire ; Car un plut haut

ejlevé
, que ce haut ejlevé-^y prendgarde

, ^ i/j/ en a de plué haut eflevez.

^u'eux,

Scnec.

Vos quibus recflor maris atque terr.'c

lus dedir magnum, necis atque vit.T,

Ponite inflatos rumidofque vultus,

Q_iiidquid a vobis minor extimefcit

Major hoc vobis dominus minatur.

Horat. 3. Od. i.

Regum timendorum in proprios greges

Reges in ipfos imperium eft lovis

Clari giganteo triumpho

Cunda lupercilio moventis.

Plerumquehumiliter fcrvir,quod fuperbè dominatur.

Als



XI. 29

Als oude honden baflen ifttijcuyttefien.

ini^fm- S ^^^^ Leeutje ftaet en kefc,oock fomtijts garfche nachic,

iii« uyt Tis efcer fonder gront daer op ce willen achten

,

d: v\-n-

ftei- fi.c,

Tprecckc

Het dingh is jonck en mal, hec baft om 'kweet niet wat,

Ai hoortet maer een muySj al fietet maer een kat
j

Mier 'tis een ander faeck mee onfcn ouden Wachter

,

Want als die gaende wort, dan fchuy ket onract achter

;

He: is een loofe gaft, en daeiom baft hv nier,

Voor dat hy yemant vreemes, ofyet byfonders fiet
j

D d d
3
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30 Staten en Ambten.

kk houd' het beeft in eer, vermits fijn oude dagen >

En mits het fich verftaet op alle flimme lagen
j

Dies als ick inder nacht verneme fijn geluyc

Soo loop ick uyt het bedt, en kijck te venfter uyt;

Daer word' ick dan gewaer een deel onguere ftreken

,

MiiTchien een ftoutcn botf die pooght in huys te breken ,

ofwel een hoender-dief, die houdt hem wondei ftil,

ofeen die inden hof de freuyten ftclcn wil.

Daer hapert altijt wat als oude honden baflt n

,

En 'tis de rechte ftont om op het ftuck te paffen

;

De tijdt heeft wonder in, want oock een lompich bcefl

Wort door de jaren kloeck, en krijgt een fnegen geeft.

Maer fiet 1 hier was een dief, dan hy is nu geweecken

,

Ick dcnck hy vreeft den hont,of heeft my hooré (preecken;

Wel dat hy henen gae, fij n aenflagh is belet

,

En ick gae wederom my duyckcn in het bedt.

Een woort noch evenwel , dat had ick u te feggen

,

Wilt dat te mijner eer in uwen boefero leggen

:

Gebruyckt de rappe jeught, wanneer ghy wiltdedaedcj

Maer foeckje goet beleydt, foo let op ouden racdt.

''

rtufff<f;<n.

Spaens. Canc vecchio non baja indar-

no.

FraiK;
. llnejl ahboy que du ^ieilchien.

.^ant Ie -xfieil ch'un abbaye il

donne confcil.

Vabbay du ^vUd chkn doit on Franj.

croire.

El perro vieio fi ladra da con- Spacns.

feio.

n^e jeune faucon la n;olee , Franq.

Taiói rurement bonnepurnee.

«De



N«derl. ®« iOHse bVoafen /

j(|)cpneii Di\t öt oubc rnftti /

jBaer D oiiDt Ijelibcii imcr Utrgetcii

%\^ bt jonae üluafeii Uieteti.

^PcnllasD bercrnfc»/
5Bat!)mtnboojijftiu

Staten en Ambten.

{^u conftil iy h vieil.

11

Ital.

Lat.

GallinA giouane per tar njo'vx «?

VccchMpercoVare.

Confiile qucis «tas longa ma-
giftra fuir.

Senumconfilia,

luvenum lanccie. £raf.

Kcdcri. IBet jonge te firtjgeit/

jtietouDeteiaDetu

Fraiij.

llft'e/f (jue vieux c/jien pour chafer

aplatjïr.

<&vXit OouDen tnïjoojen nac s«ntotó jsjcdcrl.

Ujüö.

Delvicio elconfcio. Spaens,

Ctn oubc Iiat fpecit met geen ballcRen, Ncdcil.

«eeitoiibcüosi ijöqiuIicEite bcö^iegcti.

Cen oube ratte luü niet inbe bal.

Soloilbueijecchio moye Ie carré ^f-'''-

arrejiate.

Senum voces fatidicce. Richt. Lat.

Axiom.HiJi.lo.

Fran^. ƒ/ƒ««/ /<?/?g /<r»2;)y ponr toucher U Sapientiae xtas condimentuiii

poHx at* monde. \ eft. ?kut.

Tldutm.

Sapere ifta^etate decet qui funt capite candido.

Adde,quodeftfenibusrerumprudentia major,

E^^JöS \iU>V , CaXctt Ti fxiQuv

Fafta juvcnum, confilia mediocriura

Votalenum.

Nazia?i'^

Confilijs nihil utilius meliusve paternis

Pluraque canitiesnovit quam Iceta iuventus

Tempus enim hiftoria? pater eft, nvatcrque viciffim,

Htfloria e(i Sophi/e,



31 XII.

Ss is nit rath iajlmm 7iarren uhcr ejierfet^e-

C iet daer ! ift nu niet wel gemaeckt ?

^ De nar is opten neft geraeckt.

De nar, eylaes 1 ó lieve vricnt

,

De nar is daer hy niet en dient

;

Men gafhem eyers uyt te broen

,

En dat is door hem niet te doen

,

Hier diende toe een geeftigh man

Die teere dingen vieren kan

,

Die
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Die acht op alle faecken flaet

,

En in fijn doen wei feecicer gaet

;

Maer defe quant is al te los

,

Hy vielder op gelijck een os

,

En facter op gelijck een koe

,

Dies fiet hy nu 'ken weet niet hoe

,

Hy is begiet, beftruyft, bedot

,

Ey fict 1 dus vaertmen met een fot

,

Dus vaeriincn alfmen gecken ient

,

Daer niet als wijsheyt dient ontrent.

Wel foo daer yet door goet beleyt

Dient af-gedaen ofaen-gdèyt,

Ten moet noch geck noch rouwen gafl:

,

Teil moet geen plompaertzijn belaft,

Want Ichoon men hen al wel berecht

Noch gaen de faecken wonder flechc.

En waer het ftuck fich wat verdraeyt,

Daer iflet al-te-mael bekaeyt.

Ghydaerom, vrienden, tot befluyt,

Sendt niet als wijle heden uyt

,

Sendt niet als mannen van beleyt

,

»> Een wijs geündt, en niet gefeyc.

Ital. "C mbia alfabio a U Emhaxada,

y no Ie dïgoj nuda.

Frang. "Envoyez. Upige a fambojpide ^'ne

luy ditez rien.

Lat. Mitte fapientem & die pauca.

'Ach caveat ne quid rudibus Lat.

committatafelJis

Qui bene curatas res volet

efTe fuas.

^le ober 'tmoIcBcii gaet isjpH^ri
iDoet toeten toat De felorBe flaet»

ïDaergefcöietbeelramp/ inaertitoa*
fenarijgenttnccfl.

E e c Ai



^4 Suten en Amften.

Frans. 'i^tfaiSit'^eJSagtn desfols.

Ncderl. Wttt Of Hifi.

^'eecBt oBecn tóitgei: iti cciiiS btoafen.ö

inoiu.

Fran?. ^;V« eflfolqui afoldmmdefens.

Non ex omni ligno fit Mercu- ^^
rins.

^Magna negotia viris niagnis

committenda.

'^iö öftcr te gaen totfmitiï/ M tot Neder»

QtieUflle vifjaign aux demkfi4mée^Mxjm>ttelefiUfitrej[eitx a ctux

quilcnve^e,

Trov. 26. 6,

Qui m»»de mejjagesfar unfolfe csu^e lespeds dr ffiit kpcine du iert qu'il

('eflfaiói.

S^r. 22. z.

ie fAYcfettx nffemhle au pent ttunfumier qukonque k levers, fecmrrafé
matru

Syr, 20. 21,

f^/tgrave propsspartant de U louche d'nnfolperd fa VAleur cat il ne k dtX

fpint en temps dr lieu,

TroV. 26. 6.

lODte ftjR faec&e \smi een btuaefaci^tige boDe upt-recfit / titt iji geltjcè een t)ie lam
10 aeuDe boeten/ entie neemt fdjaDe.

"Richter, axiom. hïft. gi. tébi exempld <TJtde h utramqmpartem,

Magna negotia a raagnis audoribus volunt geri.

VVer



XIII. if

FFer mit l^t^njagt derfahetgern mujs.

^^^ T ck hadde jagens luft, en gingh met groot verlangen

vanghcr ^ Om cenigh vluchcigh hert, ofander wik te vangen,
%recckt

j^j^ ^^^ gcnocgh vcrficn
(
gelijck het fcheen ) van als

,

Den fpringh-ftock inde vuyft, den horen aenden hals.

Maer hoort wat my ontbrack ; in plaets van hafewinden,

Van bracken die het wilt in dicke boffen vinden

,

Soo leyd' ick anders niet als katten nae de jachtj

En daerom heb ick niet als ratten thuys gebracht,

E e e 2 Maer



3 Staten e?i Ambten.

Maer'tfy van mijn bedrijf! ach , waerom leefick langer ?

^Ken ben geen jager meer j ick ben een ratte-vanger.

Wel mackerSjhoort een woort,hier dienftigh by geftelt.

Houdt katten voor het huys , en honden voor het vele.

En foeckje mee befcheyt u dingen uyc te rechten >

En doet u faecken noyt door onbedreve knechten
j

Want die met katten jaeght en brengt niet anders thuys

Als ick en weet niet v*;atj een rat ofvalen muys.

Hoogd. Vyw mtt frttKO imi til \ci)H gmi

ÏSScr mi( narren jacfcr gc^f / Ut <3Cf

mit gcucJK» jU.

^t mif f)iirn ju flcfcr ge^t / Ux (3e

mit gccfm au.

NcdcrI. 1©ie faegfitnwtfiattcn.

I^auotmiipfcn tu ranen,

JKopergdt/feoperjitl miflTe.

^ct quaet tupgö ifl quactviierc&en.

Dimmi , cö» c^/ /« ruai ^'Japro itai.

cjtielchett*fai.

^hiprattica co 7 /«ƒ70 , /«;^<<r4 a

uriarc.

Ch't dorme co 'Ican't
,
jt lieVa coh

Icpdci.

•iïBcr tlc^ UnW tic tUvjm mtfC^t / tem H:: oga,

frcjTen l)ie fan?.

T)ïtfpreeck^yipoortjoude ooct^tot meer anderegheleghenthed^n gbe-^

bruyckt konnen Werden^ want {geltjckjUndcren tijden mter i-s ge-

(èyt ) de Jhreec{^Woorden beteeckenen dat de lejer vnit ,• als by

exempel 'X)anyemant die ^veeltijts dertelc botteken lee[i, met licht ge-

Jêljchap omgaet , ende ^eyle dte>/Ji-boden injijne huys^hcw.ingm'gbe^

bruyckt i njan dejoodanige {feghtck) Joude niet onbequanieiuk^n

mijfchiengefeyt mogen Werden ^ Die met katten jaeght vanght

geernemuyfen.

HetfelveJpreec^Woort k^n 00ckpp defe yvijp int gheefielkkeghe-

duyt werden ; dat alWte met als met '-uleejfelijcke infichten totjijn

beroepgaety dat hygeen heyl
^ maergeWfJJ'elickyanden njleejjche het

^erderffJalmaeyen^ (^c.

Culex



XIV. \7

Culex fodit oculuni leonis.

17' omt hier eens vrienden al-te-mael,

iComt hier, en hoort een vreemt verhael

,

Kooniic hoort een wonderbare daec

Daer op voor u te letten ftaet

:

Al is de Leeuw een moedigh dier

,

Al brant fijn oogh gelijck een vier

,

Al is fijn wefen wonder fel

,

Al is fijn fprongh geweldigh fiiel

,

E e e g Alis



38 Smen en Ambten.

Al is hy, jac, een machtich beeft

Daer voor de gantfche werelt vrecft j

Noch is een muggc wel fbo ftouc

,

Hoewel de minfte van het wouc

,

Noch is een mugge weJ foo koen

Dat fy het beeft komt hinder doen

,

En dat niet met een flimme greep.

Ofmet een onverwachte neep
j

Neen, neen, fy eyft haer vyant uyt.

En maeckt daer toe een hel geluyt
j

En eer fy haer tot vechten fee

Soo fteeckt fy klaerlijck haer trompet j

Sy doet gelijck een dapper helt

,

Sy geeft haer open in het velt

,

Sy fteeckt hem vry niet in de fteert

,

Dat is haer niet de pijne weert

;

Sy fteeckt hem daer hy klaerfte fiet,

Daer ift dat fy hem d'oorlogh biet

,

Sy komt hem onder fijn gelicht

,

En vlieght hem in dat vierich licht

;

En fchoon hy dan geweldich tiert,

En al de leden omme-fwiert

,

En fchoon hy dan gants bijfter raeft

,

En dampen uyt fijn keeleblaeftj

En fchoon hy fpringt dan wonder hoogh ,

Sy fteeckt hem in dat vinnigh oogh

,

Soo dat hy in het gantfche dal

Niet weet waer hy hem kceren fal.

lek wou dat alle trotfche lien

Hier op met oordeel wouden fien

,

En leercn uyt der leeuwen pijn

Niet al te fier en moedigh zijn

,

Want fiet ! niet een foo grooten beeft

Dat oock fijn minder niet en vrecft.

Vitfttit
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Vn petit homme abat bien grand chefie,

XT en weet niet een foo fchoonen boom

,

Al ftaet hy aen een verfen ftroom

,

Al waft hy uyttermaten hoogh

,

Al rijft hy boven 'smenfchen oogh,

Al heef;: hy noch foo dicken baft

,

Al voedt hy noch foo harden quaft

,

Die niet een kleyn, een eenigh man
In haeft ter neder leggen kan

,

Die niet een mes ofkleyne bijl

Kan vellen in een korre wijl.

Vraeght ghy wat dit verhael beduyt ?

En wat ick ftelle voor befluyt ?

Een vvefpe quelt een moedigh peert

Al iffetduyfent kroonen weert

;

Een muys on tiet een oliphanc

Al heeft hy noch foo grooten tant

;

Een mugge fteeckt een leeuw int oogh

Al light het hert hem wonder hoogh.

Ghy, daerom vrienden in 'tgemeyn

,

En acht geen vyant oyt te kleyn

,

Want fiet ! met een foo kleynen maa
Die niet (ïjn meerdei fchaden kan.

5S3fln)



40

^
fo^Utnï)ocf>fric<in^Upfwntcn.

Staten en Ampten.

Z.V& beter een {lortt fe b;ienbt/ aljSte

üpanttej^ebbeiu

j^jj
Inimicum quamvis humilem

dofti eft metuere.

Acanenon magno fepe tene-

tui aper.

Fran^. yn fHit moucheron picque bien un

grandchevale.

Ncderl <eeii feat fict üjtl op een feonimS»

Fran^. lln'y afigrandny fage

,

Quidepetit n'ait htendomage,

Ilefl bienfeüt qui nefeut mirc_j.

Iln'efipasfage qui na feurd'unfol.

<r(ie|f cinc h'i|)« «n |)af«n.

Franc. Aufetit boüprendon biengrandlie-

'vre.

Grande villerien dedans

i'ciite chujt mitfouvetit.

Neded.

Leo etiam minimarum avium Lat,

Ht pabulum curtius.

j!BcK trcct oocB een bojs toel foolangc Nedcri.
totljpeen0Qiuetht»

Anche U mojcha ha lafna collera. ital.

Z moufe in tim« maijc Htc « ffto « Engelt.

wbic.

W» goojnen Cieeft: tnti (Te&en. Kedcil.

iAnche Ie ranocchu morderebbcne I«i.

s'havejji dtnti,

^W<tb a Wöim Ctt f^ W1)t< «n it wit Engels.

tum« «ijaiiK.

Ne defpicias debileni, nam cu- Lat.

Jex fodu ocuium küius.

Hoc Adagium petitum cft ex Arabum hifïoria : Nam culices in

MdopotiTmia mire infeftant leones. Marceilin. lib. i8. Strabo, l.i6.

quos vide.

Boni



X V. 4»

Boni paftoris eft tondere pecus non
deglubere.

De
koninck
Ipreeckc

\7"\7 el, vrienr, lioe gaeje dus te werck ?

Ghy zijc teracu, naerickhetmerck,

Het fchijnt niet datje fchceren wilt

,

Maer datje wel ter kt ure vilt

:

Ey ftaeckt u voor-llel racuwe gaft

,

Want dat en is u noyt belalt

,

Neen, neen, een iiarder van het vee

Die houdt het vil-rnc6 in de- Ichee

,

Fff En is
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4^ Staten en Amj^ten^

En is te vreden met de wol,

Al is fijn mande niet te vol

;

En ofhy fchoon de kudde fcheert',

Noch maeckt hy dat het niet en deert.

Een hovenier ofgroenfel man^

Indien hy recht het ambacht kan,

Snijt wel de bladers van het kruyt

,

Maer trcckt voor al geen wortel uyr.

Dus foo ghy paft op mijn gebiet,

Soo fcheert het fchaep, maer viltet niet.

ItaL TJ afijcona almofofoio la pelle 1 ^pres raire ny a que tondre, Fran^.

addojlo (^ lajm carne d^in '

fu l'ojfa.

€t cio chc mangiAiio , e la carne

del m'io popoio C^ gli traggono la

pelle d'addo(so , 0T gli tritam

l'ojfa ^le tngliam apezsJ , ^e.

Odi holitorcm qui a radice ole-

raexfcindic

j!l')en moet bc frijapcn frljcmn nac fp ^edcrl
üJoUc jjcbüttu

Chi troppo mungCy r.e caVa 7 yS«-
^^^j

gue.

Qui vult amari languida regnetL^t.

manu. Sencca,

Lipflis in prefat. polit.

Prceeftishominibus fedhominu caufa:necDominimodo &arbi.

triiciüfcdTutoves & Adminiftrieftis, mali mixto biqueilliqui

in Iraperio non nili imperium cogitant ; Supcrbi Dtli-des &'qui

fcnoncivibusdatosarbitranturfcdiibi Cives, nam ficut Sidera

fplendorem habent, kó ut ufibus humanis delcrviant , fic vos di-

gnitatem, fed cum munere officioque conjundam.

Binc Mïchea propheta taxat acriter populi proceres mmim De'i Oj^t.

iiMaw in hxc a^erba erum^ens, cap. j. 2. 3.

Magre



Staten en Ambten, 4J

Magre vliegen bijten fcherp.

np erwijl een herder op het velt

Sijn jonge geyten over-telc

,

En fbeckc met y ver over al

,

Tot dat hy vint het vol getal
j

Soo vvas't dat hy een menfche vont

Gantfch flaeu, en totter doot gewont

,

Gelijck hy aendcr heyden lagh

,

t n ais hy duyft'nt vlit-gen fagh

,

Di- faten in dat verfe bloet

,

En wt-iden even daer gevoct,

Soo krcegh hy deernis metten man

,

En joeget al 'rgcdrochre van
;

Dk's mcyntdac hy hem gui,de toont,

y n d3t liju h)dcn wert vcdchoont:

Maer de gcquecde die het ftiet

,

En acht dit vry {\\v\ voordeel niet,

Maer rieper hcvigh tegen aen

:

lek bidde laet u jagen ttaen

,

lek bidd'j hou fti lic, lieve vricnt,

Ghy doet toch dat my niet en dient j

De vliegen die ghy ruymen doet

Zijn nu verfadicht van het bloet

,

En al wat in haer plaetfe koomt

Daer ben ick bi)fter voor befchroomt

,

Want dat is uytter-maten g^aegh

,

En dient my tot een nieuwe plaegh

;

Dus wat ick immer bidden mach
Laet my Hechts wefen foo ick plach

,

Want als het immers wefen moet
»> iicn vette-vlieoh is eeift ccvoet.

^otejiatespmelconftittiiM idc'oJeJinere ut petrcaturjMitü. Cnm

emm natum wmü m<i^flnttu4 adavarhiamfit promor. (/c.

F f f 2 yeriü
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Verita non fuojhtrfepoka.

A I poogcer menigh méfch de Waerheyt t'ondcrdrucké,

Ten lal hem even wei, ten fa! hem niet gckicken
j

Hier baet geen flimbeleyr, geen liftof loofe vonr.

Geen boole klapperny, geen af-gerichte monc.

De waerheyt aengeranft met drifc van quade tongen

Wert fomtijts met gewelt als in het grafgedrongen
,

Als in het ftoff gedruckt , foo dat, gelijck het fchijnt

,

Haer luyfter, bhjde verw, en alle glans verdwijnt
;

Maer



Vyaerheyts kracht. 4^

Maer fchoon de reyne maeght is in den kuyl geftcken

,

Sy weecer evenwel , fy weeter uyc te brecckcn ,

Sy opent, jae het grafjfy licht de gantfche fcrtk^

Al irte noch foo fwaer, al ifle noch foo ftcrck.

De waerheyt, fchoon verkracht, en laet haer niet bederve
j

De waerheyt, fchoon gewont, en ka doch nimmer ftervé
j

De waerheyt recht haer op,,al iflet ycmant i'pijt

;

De waerheyt is van outs een dochter van den tijt j

De waerheyt, watmen doet, en is niet in te dwingen

,

Al fou de felfte rots in duyfent ftucken fpringen
;

De waerheyt bortelc uyt geHjck een fonne-fchijn,

De waerheyt, hoe het gae, wil niet begraven zijn.

€s wird nichts fo rem gejpumien

Es komt zn let'^t an die Sunncn.

A 1 heeft een fpinne-kop haer webbe fijn gefponnen 3

Noch komtet evenwel, noch komret aendcr lonnen-,

En fchoon men haer bedrogh ten eerden niet en fagh

Soo komtet evenwel ten leltcn aen den dagh.

Hoe menigh dim bedrogh wort hier en daer geweven 1

Hoe menigh loos beleyt wort hier en daer gedreven !

En (choon het yemant heek oock fomiijts menigh jaer.

Het wort des niet-te-min ten leften openbaer
^

Het oogh, het wacker oogh, daer uyt de lichten vloeyen j

De Sonn' haer voetfel heeft , de korte dagen groeyen
j

Het oogh, het wacker oogh, dat alle dingen fiet

,

En even inder nacht fijn helle ftralen fchiet ,,

Dit opent alle dingh, hoe feer het is verholen

,

Hoedicr heteenichmenfch van yemant is bevolen ,

Hoe feer het yemant deckt, ofin hec duyfter fkiyr,

De waerheyt, lieve vrient, die kijckt ten klleü u) t.

F f f 3 ^c



4« yyaerheyts kf^ht.

Nederi 1^ eüj.icröcpt hit lilt tiup(lcr Iarf>/
• X.J 5^ie feomt met felaciö«pt aea Den

öarD.

Spacns. Aunque compucfta Ia mentida

liempiecsvencida.

Nederl. 5CI tiS bc Icitacit fcfjoon bcBlcet/

^? fcoct noclj Dactn mccfrci: Ictt,

2C! tjJ De leugen fnel /

^cUjaerïjcptatfjteL'-öaeUfe toel»

Franc. Onffendflujlot im mentciir qtiun

hoiteux.

Nederl ^^ Iê"3«n Df«ft maer een been/

'
25^ecc[it öaer l5at foo ijccfife geen.

Fran?. Aidparfin <~OAmcïnjenté.

Nederl
'^ftfio'"^ tenlejïcn aen ben bac9

IDaiinbe fnecut)eil)oIen Ut^.

Lac. 'Tenue efl: mendacium pellucet

ii diligenter infpexcris.

Ncdcil.
tt)afl)tuijanbebact/

'Scgen.S bc Iciigen ijj UJel raet.

Nonmvicdtanto injulec'imede'

monü chs ufole non la dijfaccia.

5!5i£t en töcït foo ftjn stfponnen/ ^iécA,
<S>ittii lioiminelaenbei; fouueii.

Verkas pra:mitur non opprimi- Lat.

tur.

il tiempo c padre dtlla Verita. lal

o^« dernier fcatira-ofi qui a ntangé Franc.

U krd.

Le bugie hanno Ie gamhe corie. itai.

"t^iiidquid fub terra eft in apri- Lat.

cum profcret CEtas.

La mentida. no tienepies, Ital.

Le mefifonge n'apoint depieds. Fran^,

'^ntes tomanalmenttcojb quel al lui.

coxo.

iDen bang? bit liegt met raffer fpoet /
j<f(,deri.

%U men een tragen Hcepel boet.

L(Sfemmfs font fortes ma- furtou- Fran^.

i^scLofeswriié atoufieursledejsus.

'licnfre



yyaerheyis kracht, 47

'Xenjtre c4popht. Itb. i. mm. s,

Veritas pcdes habet ad ftandum , mendaclum non habet.

Menand.

iHyi 5ê TT^og (pus T^v clA}j^ccv;)^óv(^,

(A. Cell.

Veritas temporis filia.

Mare. 4. 22.

©flêveit iiS niet ütitojgen tjnt uitt opcnbacc cti tuojöc.

Eraf fol. 4S0. uhï multa grxctt.

Tempus omnia revelat.

Senec.

Veritatem dies aperit.

éMatth. 10.

Nihil opcrium quod non relevabitur.

T'mdar.

Pofleri dies fapicntiflimi teftes,

Marjèlar. Injigni Lcgat.

Non poiïiïm profcfto nifi cum die ac fole veritatem niil cum no-

de ac tenebris mendacium coraparare.

loh. Oeven.

Quod verumlatcat quamvis aliquando patebit hinc & apud gia-

jos noaiQtidXfiB^n habet.

Kicht. axiom. Scclef. 162.

A littlc



X V ï I.

qj little pot Isjoen hot.

TT" rient, zi jt ghy gaft, of zijt ghy waert

,

Komt hier een weynigh acn den haert.

Komt let eens waiter omme-gaec

,

En watrer aen den vyere ftaet
j

Want foo ghy grijpt den rechten grondt

,

flier is yet dat ghy Iceren kondt

:

Eyfict! hier iseen pot gefer,

Daer heb ick vlijtigh op gtlct

,

Alis



Ceduldigheyt, ^q

Al is die nac de vlam gewent.

Al ifler vyers genoegh ontrent.

Al leggen daer veel kolen aen

Noch blijft hy echter ftille ftaen

;

En fchoon men hem veel hitte biet

Hy fchuymtj hy raeft;, hy bobbelt niet

;

Macr fiet den pot aen geenen kant

,

Die fiedt gcnoeghlaem fonder brant

,

En (choon hy racckt nacu aen het vier

,

Hy maeckt terftonc een groot getier j

Hy maeckt, 'ken weet niet wat geluyt

,

Het fchijnt ftjn gront-lop wilder uyt,

Vraegt yemant hier de reden van ?

My dun-kr dat ickfe geven kan

:

Die pot die in de vlamme ftaet

,

En doch niet op ofneder gaet
y

Dac is een groot en machtigh vat

,

En daer in fchuylt een killigh nat.

Die wort niet haeftigh omgeroert

,

Ofdoor het vyer om hoogh gevoert
j

Maer <\^^c pot van kleyn beflach

,

En daer maer weynich in en mach

,

Die is van ftonden aen geraeckt

Met dat hem maer het vyer genaeckt.

Nu vrient, ftaet noch een weynich ftil

,

En let eens wat dit feggen wil

:

Al wort een edel hert geterght.

En dickwilsdit en datgeverght.

Noch wortet niet te licht beroert.

Ofvan de gram{chap omgevoert ,

Maer neemtet op met koelen moet
Al wat hem d^cs ofgeene doet.

G g g Maer



jo Geddcticheyt,

IVlaer yder menfch van kleyn verftant

Die bobbelt als in heeten brant

Soo haeft men hem maer eens genaeckt \

M Geringe breyncn haeft geraeckt.

"T^ egront -reghels nuan^eel menjcben diegroot-moedighvptllen

"^
Jchpjneti te zijtt^gaen regeLrecht aetiy niet alleen tegens de rechte

groot-moedïcheyty maer oock^ regel-recht tegens alle de eyghenjchappen

''van een recht Chrijlen ^ <^eel meynengroote eere te 7:^n niet te njer-

dragen^ maer alles aen eenyderfeytelickjtj/t te Wetten^ en in teghen-

deelfoo vrijfideghejonde Leere klaerlick^ uyt , dattergheen meerder

groet-moedtgheyt m is , aïs ongelijckjnet gedult te k^mtcn lijden ^ en

Jich injijn tochten te over-VPtnnen. €en Chrifien en k^ngeen 'ua-

jier tejcken hebben^ <-van dat lyun kint Gods ü^ als dat hy metjacht'

moedicheyt^ enjonder weder-ypraecke , i^n oyerjètten het ongelijc^

datmen hem acn-doet j Leert van my dat ick ootmoedich en

fachtmoedich ben van herten
, ( Jeydt de Heere ChnJ?M ) en

ghy fult ruftc vinden aen uwe zielen, j^'.le k/iyn en njnylghe-

j^'^ys is Wraeckcgiertch -, M»yjèn bijten^hyen fïeeckeny flanken^ ooc^

tnyerhoetsgeraeckt, jchieten haerfemjn , kinderen zjjn k^rjel^ oude

enfecke Itedengémelijck , maer een ipyel-gefielt Ikhaem, gefitjft met

•en recht-matige z^cle, k^n lijden en mijden,

'Ditjoude oock^op een anderenftngeduyt linnen Werden^ als te "PVe-

ten : dat yemant , njan een kleynen ofte middel-matighenfiaet, met

ypynighjkh k^n erneren^ met kleyne l{pjienjijn huys gejinonderhoU"

den^ warét anders :

<{5root i& ïiet ï^of/

©cel moetec of.

Cot ten blepnen obtn id "mpioiiii bperjS ban üoobe;

Stulto-
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Stultorum eftcum ftercore pugnare.

P

Xy et is voorwaer een rechte geck

Die't lull te vechten met een dreck

;

Want ofhy fchoon al met gewelc

Sijn vyant plat ter aerden velt

,

Wat wint hy met fijn kloecke daet

Als dat hy fich wel vuyl begaet ?

En dat een yder met hem fpot

Vermits hy leelick is bedot.

G g g i Ghv



fl Suten en Ampten.

Ghy die van fpotters worc geterght

,

Ofdoor een guyt toe fpijt geverght

,

lek bidd', en acht op geen gekijf,

Van dees, ofdie, van man, ofwijf
j

Mijdt liever, reyne zielen, mijt.

Lijdt met gedult, ó vrienden lijt
,

Want fchoon ghy klappers tegen fprecckt,

En oock haer lofle reden breeckt

,

Noch echter wint ghy niet met al

,

Als enckel leet en ongeval

,

Noch echter wort ghy niet te kuys

,

Maer komt noch des te vuylder thuys

;

Het is dan quaet hoe datjet maeckt

,

Geen dreck en dienter aen-geraeckt

;

«> Want noyt vocht ymant met een ftront

» Die fich daer door verbetert vont.

T gnis giadio non fodiendus.

Hoc fcio pro cerro quod fi cum
ftercore certo, vinco leu vincor

femper ego maculor.

Cum pari certare dubium eft,

Cum majore furiofum

,

Cum minorc fordidum & in-

Nullus ufus patienrije forer nifi ƒ „_
impatientia; provocatie tfler.

Ridiculum eft odio noccnris

perdere innoccntiam. Se^eta.

Ne deba to'tnt avec un erA' dlaft' Fianj.

guard^r n'ehtafe point de hou afan

glorium. Ifeu. Syr. 8.4

Q)tiper inanatame homïnis Chrifiiant.

<êEii gort iitAti en mort nopt tigOtiiö quaöe incnftf)fn (ïvtjïicn met ïjaa eroDf

»

UMptiieii/Datisi: frJjelöeuuwft&elceHtJejegötnen. AiitLirmui i.ii.i uucr

prijvocatum d: ^novucaiucm iiitticu iiili ijm>a i'u. jjrior in m.ik'ficio dcpixhen-

ilicur fc iftc poftcrior.

Paratus efle debet homo plus acjuftus patientcr eorum ferre nc

fuftinere maliciam quos Heri bonos quxrit, ut numerus potius

crcfcat bonorum quam ut pari malitia fe quoquc numero addat

malorum. Augaft. €pfi, 5.

Non



X l X. ^5

Non tace invidia quando gloria crida.

C iet wat een {èl(aem ding 1 hoe gaen des werelcs faecken l

riet licht, het fchoonfte licht, dat kan eé doncker makè j

Want als de gulde Son haer toont op eene zy

Daer valt van ftonden aen een fwarte fchaduw' by.

Al waer oyt eere koomt met hacr vergulde ftralen

,

Al waer het bly geluck koomt uy tten hemel dalen

,

Daer is van ftonden aen, daer is de fwarte nijt,

Die met een open keel wel luyd' en leelick krijt,

G g g 5
Die



^4 Sutm en Am^Uih

Die laet fchier nimmer afvan tcgens eer te rafen s

En komt haer vuyle gif op haer geduerich blalèn

;

Maer 'cis een nutter dingh wanneer het Godt behaeght,

Van dees en die benijt als over al beklacght.

Lat. \'17'irtutiscomesinvidia.

Iial. 2ion } 'vert(*p7i^ inVtdia.

^^'^•- Summa petit livor.

^Rariftïmum inter mortales
t^j^,

Invidiam gloria luperare.

<^i tfï Urn (incti ^ati? fctb / las iix öju Hoog4,

Non tace 'mvidnciüdindo^lo' HeiireufevU»'eflfaffst)tvff. Franc.

lia ctida.
'

Horat.

Invidus altcrius rebus macrefcit opimis.

Oicer.

invidentia eft ajgtitudo ex alterius rebus fccunjiis.

TLut,

Qui invident egcnt
,
quibus invidetur rem habent.

F.lcU



XX. n
Elck weet waerhem de fchoen wringt.

hy prijft, 6 vrient, de nieuwe fchoetij

Die ghy fiet aen mijn voeten doen

,

Ghy fiet het leer is wonder net

,

En aerdigh nae den voet gefet

;

Ghy fiet een wonder fchoonen naet

Die geeftich om de foie gaet
j

Ghy fiet, in plaetfe van een bant.

Een lOOS geniere met diamant
^

Ghy



f6 Staten en Ambten.

Ghv fict in als een meefter-ftuck

,

En ftelt dit onder mijn geluck.

Maer ghy, die dit van buyten fiet

En voelt het innigh prangen niet

,

Van buyten fchijnt het moy te zijn j

Maer binnen is een ftillc pi)n

,

Een pijn die mygeduerigh wringht.

En mijn geheele vreught bedwinght.

Men oordeelt dickmaels eenigh mcnfch

Als ofhy hadc fijn 'sherten wenfch j

En daerom wort ons eygen ftaec

By ons mis-prefen ofgehaet

;

Maer foo men waerheyt fpreken mach

,

Dit is voorwaer een quadc llach

;

Want hy, dien ghy geluckich hiet.

Heeft dickmael eenich ftil verd'^iet

,

Heeft dickmael, ick en weet niet wat.

Dat ghy van buyten niet en vat
j

Maer foo ghy eens ter degen faf ght

Hoe dat fijn herte leyt en jaeght,

Hoe dat hy binnen is geftelt

,

En wat hem in den boefcm auelt

,

Ghy foudt milTchicn u fwaerften druck

Verheffen boven fijn geluck.

Gelooftet vry, al draegh' ick fchoon

Een prachtich kleet, een goude kroon

,

En boven dien een konings ftafF,

Al dat en weert geen hooft-fweerafF;

Ick ben, eylaes 1 ick ben gequelt

,

En dickmael wonder vreemt geftelt

,

Ick voele, jae een fwaer verdriet

Schoon dattet yder niet en fiet

,

Ick voele dat my binnen wringht

,

»»Ten is geen gout al watter blinckt.

diacu»



Staten en Ambten. ^7

Franij. f^ hacttnfettt niïeus:fonfoluier,

£jj^
Nefcis qua parte me calccus ur-

geat.

Chdcunfent mieux ce que a tceïl luy Pranq.

pend.

La douleurtrAVAtlle aujsi bien les te-

fles ceurennés que celles quifontnues.

D. D. Kochuj Honard. Thamara.

muricis facri iiitor

Gemmaerubenrismunusauguftumfali

SufFulta cedro tcda, cedrus divite

Auro rcvin(5la,flu(5luantem pedoris

Nonfiftititftum. gliffit ex Icetis malum
Et in beatos gravius infurgit dolor.

IPierre Mathieu.

La triflejfe t^ l'ennuy jè tnejle aujji bïen parmj les honneurs (^
gramiews, qiéaax bajfes condhïons.

'Xuchananuj Jephte f.

Prajclara didu rcs, honor, vidoria,

DccuSj triumphus, parta bello gloria

At qucE videntur fronte prima liiavia,

Eadem intuere propius, & intelleges

Condita fellis acri amaritudine.

Fortuna nulli fic refulfit profpera

Advcrfa ut illam lance non penfet pari

Triitia ftcundis5& fecunda triftibus

Viciiütudo acerbafortis temperat.

florat.

ncque lidor

Dimovetmentismiferos tumultus.

idefn.

Poft cquitcm fedet atra cura.

H h h 'ïis



^8 XXI.
'Tis geneughelick te (ïen regen als men

in'c drooge ftaet.

TT et is een aengename faeck

,

En dient veel menfchen tot vermacck

,

Te fien hoe wint en hagel flact

Wanneer men in het drooge ftaet

,

Tc fien hoe dat een dicke wolck

Komt neder-ftorten op het vokk

,

En het driftich hemels-nat

Maeckt al de paden glibber -glar
;,

Teficn



Staten en Ampten, ^p
Te fien hoe fich een yder mijt

,

En efter noch ter eerden glijt.

' ris luftigh van een iliile ree

Te fien een ongetoomde zee

,

Te fien haer wonder groot gebaer

,

Te fien eens anders groot gevacr

,

Te hen hoe dat een machtich fchip

Rijft: boven aen een hooge kHp

,

En weder in een korten itonc

Wort afgedreven nae den gront,

En weder met een fiielle vlucht

Koomt op-geftegen inde lucht.

Voorwaer het is dan licht gefèyt

De lieden hebben geen beleyt

,

D'ifchipper, ofdemanteroer.

Dat is voorwaer een rechte loer
j

Wis foo ick ftier-man wefcn mocht

lek ftierd' het (chip in geenen bocht

,

Ick ftierd' het fchip in geenen kolck,

Soo hield' ick 'tfchip, en al het volck.

Siet dus foo gaetet over ai

Wanneer men komt in ongeval.

Want die gefi>nde leden heeft

,

En van de kortfe niet en beeft

,

Weet vceltijts wonder goeden ra6t,

En duyfent kruyden voor het quaet

;

Maer komt hy fellefs int verdriet

Soo ftaet hy daer wel flecht en fiet

,

En kucht dan meer als ymant plach

Die oyt van korts te bedde lach

;

» Want als de noot gaet aen de man
>» Dan fietmen \NdX de meefter kan.

jjij
F.icikcum valemus xgrisconfulimus.

] ©tbcfTeflUCr-IupbCtl jijtl aeit latlbt. >7eHcrl.

luci'.nda ii.ivigatio jiixca terranijJinbu- ' JammuU nc peut maitjucr U confoUtioittti* ^^^^
lauüjuxcaüurc. I mal d'autruy.

H h h ?. Voor
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60 Staten en Ambten,

Voor wint en ftroom is goet ftieren.

"P y kom, en fegK ons, lieve maet

Die hier ontrent den oever ftaet

,

Hoc gaetet dus met onfen lan ?

Hy fchijnt nu vry een dapper man.

En 'twas maer dees voorlede weeck

Dat hy ellendigh ftont en keeck -,

Hy quam met onweer voor de Maes

,

Daer fat hy doen gelijck een dwaes

,

De Neer die dreefhem aen den gront

,

Dies ftont de broeck hem dapper ront

,

Hy badt , hy fchreyd', hy riep, hy kreet

,

Als een die van geen ftieren weet

;

En fiet ! hy quam doe noch te recht

Door by-ftant van fijn buer-mans knecht

:

Maer nu fit hy en koeckeloert

Als een die bruylofts gaften voert

;

Hy fchijnt nu meefter van den ftroom

,

En leyt het fchip al metten toom

,

Hy maeckt voor al een bly geluy t

,

En al de wimpels waeyen uyt

;

lek bidde daerom goede man 3

Ey fegh ons hier de reden van ?

Als wint en ty van achter koomt
Dan is de fchipper onbefchroomt

,

Dan leyt hy fpelen fijn gcpcys

,

Hy fingt, hy quinckt, hy drinckt een reys,

Hy is te wonder wel gefint

,

O 'tis goet ftieren voor den wint,

» Maer als de noot gaet aenden man
» Dan fietmen wie het ambacht kan.

El cor-



XXII. 6i

El corcohado no yee fu corcoba , y vee la deJu
compamon.

hy fiet in defe prent gefchiWert naer het leven,

doe datter menigh menfch een ander weet te geven,

Hoe dat fchier ydï-r menfch eens anders feylen fiet

,

En weet (geH)ckhetblijckt) fijn éygen feylen niet;

Chy (ict een bükich menfch een bultenaer begecken

,

Ghy fier hem fijnen ment in vreemde bochten trecken ,

En fiet de fpotter felfs en is niet als een dwergh

,

Hy toilt op fijnen rugh een bult gjelijck een bergh.

H h''h 3 Ey



6l 'sMenJchen ydelheyt,

Ey wat is van den menfch 1 vvy konnen onderfoecken

Eens anders huys-bednjf, eens anders reken-boccken

,

Eens anders gants beleyt tot aen de minfte ftreeck,

En in ons eygen huys en ficn \vy niet een fteeck
j

Wy weten alle man fijn IclTe voor te fpellen
,

Wy weren alle man fijn feylcn op te tellen
j

Maer niemant keert het oogh ontrent fijn eygen fchult,

En fiet 1 op onfen rugh dacr hanght de meefte bult.

Ey vrienden, niet alfoo, laet vreemde lieden blijven.

En wilt geen fchamperjock op ymant anders drijven,

Maer daelt in u gemoet. Want 'tis een rechte geck

Die veel een ander ftraft, en nimmer fijn gebreck.

Ho0g<{. T^ tcMfcf;auff ^cm «r^ ivi( mcimnfU fckii.

Franc. ^J5 d'Mtruiparier voudra.

Regardefoy (^ iltaira.

Itai. Tal bUfma altrul , cheƒ fteJSo

condanm.

Ni ay quien fusfultas entienda icai.

como loi deJu 'z^euno»

Il ny a ferfome <^ui rececttoijjè fes Franc.

fautes 5 comme celles defen veifin.

Oe'venus. hh. 3. ep. 79.

f Crimina qui cernunt aliorum, nee fua cernunt,

/ Hi fapiuntalijSj defipiuntquefibi.

Chrjfoji.

Qiiod fi ciipidirate judicandi judex effe vclis fcdem ego tibi

oltendam qux magnum quxftum tibi conferet & nuUa animi la-

be maculabit. Sedeat mens & cogitatio judex in animam atque

confcicntiamtuam, adducas omnia dclida tua in medium. Ec

dicas lecum quare hoc vel illud aufus es ?

Matth. 7. 3.

ÏDüf ftet (jfip öcn fpUntec in utofS b^ocucrsi ooffc i ciibc en toert ben bnlrli

Trabem



'sMenJchenyddheyt. 6"^

Hippocrat,

Trabcin

Suani flultitlam videt nemo fcd alterutn decidet.

Terent.

Ita comparata cfl omnium hominum natura, aliena

Melius ut vidcant & judicent quam fua.

Cker.

Fit nefcio quo paólo, ut magis in alijs ccrnamus fi quid dclinqui-

tur quam nobismct ipfis.

Idem.

Eft propdum ftultitia: aliorum vitra cernere , oblivifci fuorum,

Pktarch.

Nihil turpius efl: conuitio quod in autorcm recidit,

Horat.

Qui metubcribus proprijs offendet, amicum

Püftulet ignofcat vernicis illius aequum.

Le bojfu m <-vottp<tsJa boj^e, mxishm cclle deJon compagnon.

Vid. omn'mo Richter, ax. hïft.
2-6,

ChaCïn?^



64

Chacun a un fol enJa manche.

T^ aer is geen menfch foo wel gcleert

,

"^ Noch om fijn kunft foo hoogh ge-ecrt,

Daer is niet een foo wijfcn man

,

Hoe veel hy weer, ofwat hy kan

,

Die niet een geckjen by hem voedt,

Ofbinnen in fijn mouwe broedt
;

Enfiet! datvs'üderdickwilsuyt

Oock daer het dickmael niet en iluyt.

Maer waerom hier toe meer gefeyt ?

Ofmet veel woorden uyt-gebreyt ?

' Tis met den menfch alfoo geftelr,

Hoe rijck, hoe wijs, hoe grooten helt.

Wie datter is ofkomen fal

,

Een yder heeft fijn eygen mal

,

Een yder heeft een ftil gebreck

,

Een yder heeft fijn eygen geck

;

En noch ift al de wijfte man
Die beft fij n geck j en dccken kan

.

Quiparfots ne rage.

Iln'ejijawma!' figrand efprit

Qjii nait defollie mtttit.

il n'y ajï mferabU qui ne torte utt Fran^%

fiatteur dedamfcy mefme.

Chacun neciojita. porrada

.

ftal

,

Seneca.

NuUum ingenium magnum fine mixtura dcmcntiar.

K repel



X X 1 1 r, <5^

Krcpel wil altijt voor danfen.

T cftmael qiiam ick in een vele

Daer een yder was geftelt

Tot een uyt-gelate vreught

,

Nae de wijfc van de jeught

,

longe lieden van het lande

Songcn j fprongen, handt aen handt j

Yder maeckte groot gefchal

,

Yder wafler even nnai

,

I i i Doch



66 ^séMenfchm ydelheyt.

Doch van alle waffer een

Met een kromj een krepel been

,

Met een plompen ftompen voet ^

Die had veren opten hoet,

Die was voren aen den dans

,

Die was by den rofen-krans

,

Die was om en aen de mey

,

Die was leyder van den rey

;

Watmen peep, ofwatmen fongh ;,

Krepel had den eerften fprongh
5

Al is Fop een rap gefel

,

Al doet Heyn fijn dingen wel

,

Al leydt lorden moye Trijn ,

Krepel wil de voorfte zijn

:

Maer al was dit in het velt 3

'Tis oock elders foo geftelt 3

Want oock by de fteedtfche lien

"Wort dit menichmael gefien

,

Veel-tijts, watter wort gedaen

,

Krepel maeckt hem vooren aen
j

Krtpel is een dapper man

,

Schoon hy niet, als hmckenj kan,

Iflet niet een felfaem dingh

Dat een loiTe jongeUngh,

Dat een onbedreven gaft 3

Die het immers niet en paft 3

Veel-tijts eerft fijn oordeel uyt

,

Schoon het dickmael niet en fluyt

!

Eerft van alle dingh gewaeght

,

Al en is hy niet gevraeght 1

Eerft fal brengen aenden dagh 3

Wat hem op de tonge lagh 1

Vraegter ymant hoe dit koomt ?

Wijfe lieden zijn bcfchroomt

Datter



'sMenfchen j/delheyf

.

Datter yet mocht fijn gcfeyt

Dat niet recht en is bdcyt

,

Dacrom gaenfe traegh te vverck

,

En al met een diep gemerck -,

Maer een geck vol lofle wacn

Haeft fich, en wil vooren gacn

:

Daerom feytmen noch althans

»> Krepel wil eerft aen den dans.

67

Franc. (^ '^ ^^
P^^^

mefehante mie du 1

^^etpöclUatbomtmccft.
^t^<zx\

chariot ^ui r»e»e Ufltu grand

bruit.

I-at. Fatalis imperitia? pcdifTequa efl:

irapudcnria & inanis jadiatio.

At initium fapientii:e imperitia:

fuce agnitio.

Ncdcrl. <15ot)t betoatrc mp tan pemanbt bie

macc een boecjcaen ödcft» D«ft.

Lat. Spes efl: melior de ftulto quam
de fapiente in oculis fuis.

Arab, adag.

Ncderl. ï|o* fltmmer timmer man/ öoc meer*
DecfpenDecst.

€tn pcnninö inöfti fpaer put mactUt
wmx gecae$} Dan al0 fp Dol 1.0.

Qui plus balbutiunt plus lo- Lat.

quuntur*

Üahbdtu veut teuftours lui^tr. Franc.

^y een anöeren ftu

:

^Atido la comemuja e piena
j^^j

commmcU afomre.

:©£ luUc-pijp Qöeefteerll sÖelMptsIfTc Ncderl.

Benjire.

Stultum quam femi-fliuhum ferrc facilius efl.

I i i 2 Steeckt



68 OgPoorJkhtïchbetrotfp^n.

Stecckt u vinger in geen dwafens
tnonr.

TLT oort noch, ó vriendt, een goede fladi

,

Die u ten goeden dienen mach

;

Wanneer ghy weet in u gemoet

Dac yemant vreemde kueren broet

,

Dat yemant lofle grillen heeft

,

Eq op geen vaften regel leefc

,

Soo ftelt u noyt in fijn gebiet j

En leent hem oock u vinger niet

,

Ofanders fal het grilligh hooft j

Als ghy het alder-minft gelooft ^

V foo eens grijpen byder hant

,

V foo eens nijpen metten tant

,

Dat ghy uy t enckel onverdulc

V fotte daedt verfoeyen fult.

Wel aen dan , tot een kort bvlluyt,

Treckt hier nu defèn regel uyt

:

Dat nimmermeer met eenigh fot

En dient gejockt^ gefcherft, gefpoc

,

Dat oock geen wijsheyt dient gcpleeght

Met een die niet en over-weeght

,

Maer dattet is de befte voet

,

Dat yder fich van narren hoet

;

j» Want 'tis voorwaer geen wijfè geeft

» Die voor geen focten is bevreeft.

Stuit



Stulto ne' permittas digicum.

Fran^. Jt^'eJJpas fage qul rfapeeur iun m chi mijido migUAtdi Blo, I^^'

fol.

wan.

Nederl. |Btt gctUcneii moctmc niet btoafc.

Traw wol/eit daspferdhinvceg.

Hoogd, \[>erimm dem mr einfingcr bent, XrsWe i/i m^lich.

fo w'tl er diefauBgar haben

Da chi nonmifido,miguurderoio

chi troppofida.

Spejfogrida,

Chitoflo erede, tardifipente

Sihefur dichy

Pide 5 fed cui vide.

Hoogd.

Gouveinar matteza, vol fen-x^^i.

no.

Xat. Ncmmifidasnificuquomo.
tiDiljcfot8eptU)clbe(licren >^ ,„.

diumfalisabUipplciis, j^ytDanüJüiönuimamcun.^

Iii3 De



70 XXIV.

De gans blaefl wel > maer en bijt niet.

"P erft als ick delen gans geweldigh hoorde rafen.

En ick en weet niet wat uyt hare kaken blafen

,

Doen was ick vry ontfet, en ftont gelijck bevrccft,

Ick meynde voor gewis het was een groufaem beeft

:

Ick meynd' een groocen beyr, ofleeuw te fullen vinden.

Ofwel een feilen draeck, die menfchen kan verflinden

,

Ick kreegh in mijn gemoet, vermits het fnar geluyt,

Een felfaem nae-gepe^s, een wonder vreemc btfluyt

:

Maer



Koem- dragers en wint-gec^fj. 71

Maer nu ick omme-kijck, en wil mijn fpieffe vellen

Om ons met volle kracht ter weer te mogen ftellen ,

So fpreeck ick tot my felfs -, Wat ben ick voor een geck !

Dit beeft heeft anders niet als (lechts een platten beek

;

Geen tanden in den muylj geen klaeuwen aen de voeten,

Geen kromme nagels felfs , om in het flick te wroeten

,

Tis al maer enckel wint , fchoon dattet vinnich fiet
j

» Gefellen, weeft geruft, de blafers bijten niet.

^p en bijten niet al/ bic Ijaer tatibcn la^

Küficn.

<©p fijn f:]ftenö / biaff aeit Bomen/

^v toilf? frf&c;! c!» baaien/ en alf?er op

aen uoiUi Ui-. Inyi &!> ató ?cn earjJ.

Fronc. ^^^^^ mioknr, re fut onques bon chuf-

(eur^^ rtcn jLü cj:*h9mn)i fage caquet-

tmr.

Spaens. A mucha parola , obra poco.

Ital. Cm che haja, n$n vuol necer,

Hoogd /3>'in<rticinc(3a^m/ (cynsvcmsftjcr.

irai. 'Dore /? manco cor 3 emiyic pi*

hngiiA.

Fian^. J)e grafids vantetirs

,

Tetitsfaijeurs.

Vafa inania pliuimuni tinniunt. t-^^*

5Djep3er!3ütröte«mct.
j^^,j^^,^

ILeelk&fitn bijt niet.

ï^ct biepgfien ijS öetgrietijepgljense*

teer.

i51uolte r*—^'»" LafTcnbcel,

€enfleb?epst man leeft febcjaer,

tDie üan b^epgöen fterfc falmen met
üecflenlbelnpcn.

^fDmföe ftgapcn blectcn mec(ï.

S)ic f% ^ic fc^: pni(fai/ gctcn jvcntij HoogJ.
rnücl;.

^ln^c tic4'">'^: kffcn / tcijTcn nicftf.

€ti((c



71 'Rjjem-dragers en rpht-gechen

Hoogd. ©riffe ft»j|« (mt> ö«^ tieff»

Franc. A drap mefchant

Belle monftre devant,

Lat. lamfenedusmundieft qu;Eeft

garrula.

Magis mctuendi raciturni & le-

nes,quam feroces & clamatores.

Kedcrl ^e luppentc Batten öalen'tblepj! upt*

ten pot»

Fran^. lA langue longue , figne de main

courte.

Lat. Minarum ftrepitus

Afinorum crepitus.

Validiorvox operiSjquam oris.

Vr^rri ïJoc mtcröec Uefbc / fioc minüer

Lat. Parturient montes naicctur ri-

diculus mus.

Quid dignum tanto dabk hlc Ut,

protniiror hiatu ?

t?cel Maggen luttel botert, ^it dcrl,

ïgoogö eÖffirtJen/ »naec üi'tle(ïe nn
bjoec&ooliDimjs;.

L«< ƒ?«« ^ifl* rotA del urroft !«!.

Jèmpre majorJirepto.

Dove i mancfi cuor
,
quivi i p'tu

Imgm.

AJ^At runtory èpou lant.

©rcflc tMW nnö nic^ö tflt ^irttw. Hoogd«

Lingua quam manu promptior Lat.

Leparole non hajiano. I"'*

;De bolle &o^n-[)airen Dansen Uesfl. -^^^ci.

Tacit,

Ignaviflimus quifquc & in pcriculo minimum aufurus nimijs vep-

bis lingux feroces.

idüM.

Vt quifquc ignavus animo , procax ore.

Canis



Koem-dragers m "vVrnt-geck^n. 7 j

Curt.

Canis timidus vehementius btrat quam mordct.

Ovid.

Quid verbis opus eft : fpe(5lemur agendo.

Kkht. Ax'tom. oecon. zzi.

Multa verba , modica fides.

Partununt montes.

"XiT en houdt dat eens de Faem, al over lange jaren

,

Quam roepen door het landt, de rotfen fullen baren.

De rotfen zijn bevrucht , haer tijdt die is vervult

,

En daerom is het lijf hun wonder hoogh gebult.

Stracx quam dacr op het volck met hoopen aen-gedronge,

En met een nieuigier oogh te wachten op het jongen

,

De velden zijn bedcckt, de dijeken vol getaft

,

De boomen over al gebogen van den laft

;

De grootfte van het landt die komen aen-gereden

,

En al die minder zijn die komen aen-getrcden

;

Daer rocptmen over-hoop, al watmen roepen mach

:

Wat fal hier voor een fpoock gaen komé aen den dach ?

Wa: faldcr voor een dier fich heden openbaren

,

Dat inde moeder lach foo menigh hondert jaren 1

Hoe (al het wefen zijn van foo een groufaem beeft

,

Waer voor dat al het landt en al de werelt vreeft 1

Hoe fal het monfter fien 1 hoe bijfter fal het krijten 1

Hoe (al de felle rots in groote ftucken fplijten 1

Voorwaer indien het jonck de moeder is gelijck

,

Soo wilt noch heden zijn gelijck een hoogcn dijck.

K k k Dus



74 Koem-dugers en vv'mt-gec^fi.

Dus blijft het nieusgier volck , in over-groot verlangen

,

Ontrent den hoogen bergh met al de linnen hangen,

Veel fieter even-ftaegh yet wonders in den geeft

,

d'Een hoopt 'ken weet niet wat, en d'ander is bevreeft j

Ten leften, foo het fcheen, foo gingh den berrigh open

,

En fiet 1 daer koomc een dier ter zijden uyt-gekropen.

Een dier, een wonder dier ^ maer raedc hot; dat het hiet ?

Een muySj een kleyne nriciys , en anders ifier niet.

Siracx rijfter groot gelach uyt foo veel duyfent monden

,

Die in dit vreemt geficht fich al bedrogen vonden

;

Doch verr' het meefte deel is uytter-maten gram,

Om dat het ora een muy s foo verr' ^cloopen quam.

Maer dac het llimfte was, die 'chuys gebleven waren

Die vraegden fpots-gewijs, hoc dat de jongen varen

,

De jongen van den bergh, en wie de vrucht ontfingh,

En wie dê klopper-doeck quam bi nden aen den r i ngh,

Siet dus verdween de Faem;, die met een fchielick blafen

Tc famen hadd' gebracht een hoop van loffe dwafen,

Haer ftem,haer groot geraes, al fchreeudet wonder luytj

Dat komt al op een muys, en op een gecx-maer uyt.

Het is van oudts gelooft, dat van uyt-mondigh roemen

,

Hoe luyde darmen roept, niet veel en plagh te koemen
j

Ghy, weeft hier wijfer in, en houdt my defen voet,

« Let niet wat yemant fey t, maer wat een yder doet.

Hy



XXV. 7f
Hy moet veel brijs hebben , die cick den

montfalftoppen.

De
man die

den pap
biedt

Iprccckc

\7XT" at heb ick menigh vyer geftoockt

!

Wat heb ick dickmael pap gekoockt

!

Wat heb ick menigh mont geitopt

,

lae to: de tanden vol gepropt l

En noch foo ilTet even-veel

,

Schier yder heeft een open keelj

Schier yder houdt een hojicn mont.

Dat is een diepte fondcr pront

;

" K k k 2 Want



76 (/4chter-^af.

Want t'wijl ick hier den lepel bic

,

Soo ift dat ick daer yemant fic

,

Die gaept van nieus *ken weet niet hoe j

En fplijt tot aen fijn oiren toe

;

En ftracx al weder metter dact

Soo vind' ick noch een nieuwen vraet,

Die vint fich eeuwigh neven my

,

En fchoon hy krijgt geduerigh bry j

Noch grolt hy efter tuflchen bey

Gelijck een kater inde mey

;

Gewis ick bendcr qualick aen ,

Want fiet l 'ken hebbe noyt gedaen

;

En fchoon mijn pot hieldt foo veel brijs

,

Van blommen meel , ofenckel rijs

,

Gelijck een vat daer in men brout

,

Datfomtijts dertich tonnen hout

,

Noch efcer bleefick in't verdriet

,

Want al mijn pap en batcr niet.

Wat raedt dan voor foo diepen kolck ?

Wat raedt voor foo veel gapent volck ?

Ghy fwijght, ó vrient, en fiet op my l

Wel hoort dan wat mijn oordeel zy

:

Ick wil mijn heert, mijn hertj mijn huys,

Gaen maecken net, en houden kuys

,

En fchaffen dan gelijck het dient,

En voor een gaft, en voor een vrient.

En voor een yder billick man ^

Nae dat mijn keucken lijden kan

;

Ick wil niet morffen foo ick plach

,

Maer koken inden hellen dach

,

Soo doende ftel ick my geruft

,

En laetfe fchrccuwcn die het luft.

Wit



^ ^ $iat tirjc öeHotaeii,

La4 Ne lupiter quidem omnibus

placet.

Ncderl 3^p fn 5atrt pöcr mttpafTtn/
'

^{IfiöbieDetfeo^eiiDoctUjalTert.

5^tt iö boojvoacr et» fmndtcö man
«©te t dch u paffe nuUcn ban.

Lat. Ne cures nimium leélor quid

quifque loquatur.

Hic bene nam de te, dieet & illc

male.

Fran^. Im^opble efl de eomplaire * totts.

Lat. / Nequc luppiter onlnibus idem.

cAchter-^ap. 77
?Die een (jtuet QfjctufDttöteft \$ öalf Nederl

ceöangeii.

ivif wrflcibcn. *
'

'Ct0 quaet alle üiom-fioittcn recgttn»

JDen gan*! qualrjcEi «I befoigen.

l^oo; alle gaten tfl nuaet garen gangf.

Jl^en belioeft toel pap met boKe potten

<8m mont te floppen aen alle fotcen.

jIBen 6an olie bingo öoot fUJtjgen/ «iet

boot bijtoen.

^P moet tutjt gapen bie tegen ben obé
gapen fal.

Nedcri.

SluArdAWfons nous trovTPtle moym de contenter tüttt Ie monde^
plaire attx bons (^ muwvaü tout enfemhle ? jujïifons nous a Dieu (^

éi nous msfmes^ ^nofire conjcience ejidnt nette g/ incontaminée rien

ne nouspourra ojfenjèr. Du Vair. Sainte Philof.

'Buchanan.Jtphte.

O foeminajum forte vulgus afpcra

Produ<5lum inauras, quas, licet culpa vacent,

Rumor malignus dentc rodit invido

Profa(5to habetur quidquid ira finxerit

Servi loquacis, quod maritus fufpicax

Commentus iplè eft, malevola aut vicinia.

Quid fufpicetur genitor in mea manu
Non tft, remedium id arbitror tutÜTimum

Intaminata confcientia frui.

Tlutarch. mfolone.

.i.

OmnibuSj in magnis difficile ut placeas.

K k k 3 Die



Die aende wegh tim mert heeft veel
berkhts.

A Is yemant timmert aende ftraet

Daer yder koomt, daer yder gaet^

Daer al de werelt mal en vroet

Mach fien al wat de metfer doec^

Die ftaet dan uyt aen alle kanc

Het oordeel van het gantfche lant
j

Hier koomter een vol enckel nijt

,

En fcyt, de keiicken is te wijt

;

» En keuckens flechts maer voorden noot

»> Die maken kleyne falen groot.

Een ander fiet den gevel aen

,

En feyt j 'tis fchoone voort gedaen

,

Dit huys is net en bijfter hoogh

,

Dan 'tis alleen maer voor het oogh

;

Een derde neemt een diep gemerck

,

En gaende door het gantfche werck

,

Seyt dattet niet in huys en fluyt

Om datter is een achter-uyt;

Want zijn de boden niet te pluys

,

Een achter-deur verraet het huys -,

Een vierde ftraft een enge gangh

^

Offeyt, de kamer is te langh
j

Een ander acht de kelder niet

Om dat{è nae het zuyden fiet

;

Int kort', een yder vinter wat

Waer by dat hy den meefter vat.

Waer is doch oyt een fteen geleyt

Daer tegen niet en is gefeyt ?

Maer dit en geit niet hier alleen

,

Die fucht is over-al gemeen

;

Al wat



'BeriJ^'mge.

Al wat voor yder wort gedaen

Dat heeft al vry wat uy t te Qaen :

Siet i alifer yemant boecken fchrijfc

,

De lefer lacht , de Icfer kijft,

De lefer prijft , de lefer fpot

,

En beyde dickniael Tonder flot

;

De lefer juyght , de leler geckt

,

En al nae dat hy is gebeckc,

En die het veel-rijts minft befeft

Dien iflet die het hardtftc treft.

Nu tegens dit gemeenfaem quaet

En weet ick anders geenen raet

,

Als datmen uy t een vroom gemoec

In alle dingh fijn befte doet

,

En laten mans en vrouwen dan

Al feggen wat men leggen kan

:

Daer was doch noy t ft)o vromen ziel

Die niet in Ipotters handen viel.

79

NedcrI. IJT P btDotfc Ujel jcii goebc Ijoo^
-tl ftijaccfj/ btc üooj alle 1118110 toier==

ftj^iaec betroclien luo;t«

Fran c . Qü} P^^ '^^ commun nulne letaye

Et s'ildefaut chacun abbaye.

Le chemm
Eji un mauvm voifin.

Fran^.

i nKi|ïfr,

Mefig. cap. p.

^ut edtfie enfublique place

Faififmtfin tro^ haute ou irop ha(^e.

mi



8o XXVÏ.

3^1 cheïfalfi bienferrè qm rte glip.

'T\ it was een moedigh peert, en heden noch bcflagen

,

Het ging wel deftich aen, oock fomti jts gacfche dage

,

Het gingh een ftaegen tret van dat ick neder fat ,

Oock was de wegh bequaem, en geenfins glibber-glat

;

Noch reed' ick met befchey t, en geenfins om te maller,

En fiet dien onverlet , het peert dat is gevallen

;

Dacr ligh ick nu, eylaes 1 daer ligh ick moedigh qiianr

,

Gedommelt in hetftoff^ geflingert in het fanc.

Wei



Losheyt man Mcnjcheik^pec/^». 8

1

Wel nu, dat hecftet wegh 5 noch moet ick cfcer rijfen

,

En uyt het ongeluck mijn dwaesheyt onderwij fen

;

Ghy, fegh eens, mijn vernuft , wat ick uyt defcn val

Voormy, en mijns gelijck, ten nutte brengen lal ?

Ey wat is ons verftant 1 Wy gaen op lofle beenen

,

En dan oock alder-meeft als wy het feecker meenen

;

Men vint, nae mijn begrijp, niet een foo vaften man
Die niet een lollen pas by wijlen doen en kan.

Al is de ruyter gaeu, noch fal hy fomtijts glippen

;

Al is de viflcher fneech, hem kan een ael ontflippen

;

Wat dienter veel gefeyt 'i de befte van den hoop

Heeft dickmael ( eer hy't meynt ) de finnen op de loop.

Frang.

Lat.

Frang.

Kcderl.

Ital.

Fiang.

Ncdcrl

1/ »y aft bon chartier qui tarfots

fje verf<_j.

Ncmo lapit omnibus horis.

Oïf bonpefcheur efcappe anguilU.

^etmifieentmtdccUjrf.

45etn fo loofcn e>;ter/ oföacc ncfl toojt
toelÊeiisfgecooft.

«©een foofnegengin/ of fp lept toel een
epüerlo^entiiDe netelen.

<Een goetlji|T£0ec ontglipt toeleen ael.

NoneJijper(o aratore che alcu-

KA ijdtA nonficcM unjolco torto.

Ilnejl ft fage

Qtn parfois ne rag(_j,

Totites heurts

Nejontpoi mcures.

een bicc-boctigD peert fiieubelt üJtl.

<Ccn beflagcn merrie ^nipcfecl; toel.

<een goet fcöutteï mijl vuel.

Ncdcrl.
Bicinant footuijö/ of Dp 6an falen.

•t(©öel)eurt\utlbat een goet jee man
obec-boojt balt.

Les pltu fages faïllent fouvent en Pranij.

beau chemin.

il efl bon maijire qui iammaii ne

faille.

'Siö een goet Bonfïeiiaer öiet altyt toel Ncdcrl.
geraccèt.

^i wrmrf ftc^ «ucp ivof dn pfett mif Hoogd.

tncr fuifcn.

— Quandoque bonus dormi- Lat.

tat Homerus.

ê" c<iè.e un cdvdlo d^i qunttrogam-
^^^j

be

Vn ehaval a qttatre peds chet bicn Franc.

lumemferrè glijfe bien.

Iltteflffeurqui neglife.

Il n'effi hort marinier qui re-perille

yigrandpefclcttr efchappe anguille.

L i i Elck
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Elckvogelkefingt foo't gebeckt is.

"p\ e vogels fingen in het vele

"^ Naer dac haer becken zijn geftelt

,

Dat is van over langh gefeyt ^

En vry niet fonder goet befcheyt ,

Want foo ghy wandelt door het wout

En daer u finnen befigh hout

,

Ghy fiilt bevinden ncietter daec

Als dat de fpreucke feker gaet.

Meeft



Losheyt ^an menjchelkk^Jkecl^n. % i

Meeft al dat kromme becken heeft

Bevincmen dat van looven leeft

,

En mits het daer alleen op fiec

Soo paft het op het fingen niet

;

Vmt ghy een vogel plat gebeckt.

Weet dat hy naer het water treckt.

En mits hy inden modder wroet

Soo is fij n ftemme nimmer foet

;

Een lange beek die heeft een fthijn

Een harders fleuyt te mogen zi jn
,

Maer daer en koomt niet anders uyc

Als ick en weet niet wat geluy t

,

lek fegge daerom voor het left

De kleyne becken fingen beft.

»> Godt geeft de kleynen nu en dan

») Dat noyt en had de grootfte man.

Befiet den fi^eten nachtegael

,

Befiet de vogels al-te-mael ,

» Hoe grooter beek , hoe quader klangh

,

» Hoe kleynder dier, hoe fiaeter fangh.

'Tis anders met den menfth geftelc

Als met de vogels van het velt
j

De menfthen hebben eenen mont

,

Maer die en heeft niet eenen gront

:

Want fpreeckter een uy t fachten geeft ,

Een ander brult gelijck een beeft

;

Dus al wat onder ons gefthiet

En koomt ons van de monden niet

,

De mont is maer een buyten-Ut

,

'Tis 'therce daer de roerder fit

;

De mont die bidt , de mont die ft:helt j

Al naer het binnen is geftelt.

L 11 1 Dus



$4 Losheyt nJAn menfchelicl^faken.

Dus ghy die vuyle dingen fpreeckt,

Ofvinnigh met u tongc fteeckc,

Houdc vaft dat ghy in u gemoet

Eenvuyl, een groufaem monfter voet.

» Het oor dat wijft den efel uy t

,

» Den oJiphant fijn lange fnuyt

,

j) Het water kentmen aen den gront,

» De menfchen aen haer eygen mont.

Hoogd

Franj.

Spaens.

Fran?.

Lat.

Nedcd.

Lac.

Fran^.

Dm m^^ ^f»t nw» ^<^9 r*^'"^'"

gcfana /

S)cii |wf«i fl» fciiwm i{<A^ I

Scn cfd tuM) Un oI):cn /

Scn mmn k\) ivou utü) jom.

Terfonne m feutcacherfon humeur

Jil'on frendgarde afesdifcours.

Niay quien encubra fu humor
fi fe mira en fu lenguaje.

Ni fc conoce el que es necio

fiendofufiidoy callado.

I^on ne fcmroit recognciftre fi un

homme tfl fot ,
quand il e(ipatiënt

^ parlc peu.

Alia voce pfittacus , alia cotur-

nix loquitur.

fjet bat geeft upt bat öct in öccft.

Ex abundantia cordis os loqui-

tur,

chacun oifeau gajouilie comme ilefl

enbccqué.

Chi hafielin bocca , nontuojhu^

tor ffiiele.

Temifch den agatfihilemur. . i,

IHen i^ent benboom aen fijn bjtitl)ten.

Ical.

Turcks.

Ncdcrl.

yt fc^ m Um nejï mi i m^ voöcfó

?0?<tn (ft <A\ ten f<^cm ivo( / fvwé Wt.

3«fö «r i|ï.

SHc rcD iYtrat^ fcaë ^rfj.

^« f^4«/ cognoit en l'oifeau

,

€t Mf*rler Ie hen cerveau.

Cada cuba huele al vino que
tiene.

Franq.

Spaens.

Chaque tOiweaufeHtfon vin.
Franc,

ï^p en ruin geen fjor.igD fpoulucii/ tie

iiiev aip s«üe ia ticn wo.ïï öecft. Nedcri.

E cantu



Lat,

lui.

Lat.

Ital.

E cantu dignofcitur avis.

Ogni uccelc4nU iljüo ruerfo.

Sermo animi index.

Qualis vir , talis oratio.

La hotta getta del nj'mocheelU

ha. :fitu '-uoi conojcere ttnOjfallo

parlare : qmtro coje fanno nota la

perjlna^ il parlare^ ilmangiare

,

il bere ^ l'habuo.

Alfuom ji coomfce la Jaldef^

del a/aja.

Losheyt ^an menfchelickefaecken. 8f
Hoogcf.

faujfmanfc^iff <ï mitf.

«©ntfpnc bogljelgÈ feraeptn felöettfloetNcdetL
lueber.

«een üoec6oer& roept fijn epgffen tiaeiu

upt.

tlDe 6ott6oet6 en Be fijiS /

Cx\ fuigcn niet op eeneUjijjJ,

Ef.c. 31.6.

Nabal nahaU idaber. , i,

Stultusftultaloquitur,

Syrach. 37. 8.

llUn De reben fienttnen tien itiaH.

Terent,

Mihi quale ingenium haberes , fuit indicio oratio.

Turcks.

Lat.

L I 1 Als
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Als yderfeyt ick ben een vereken, foo
mocc ick in't kot.

De man
diemen
int koe

v/ilftc-

kcn
ipreeckc

C iet doch eens wat vreemde grillen !

Siet eens wat een felfaem ftuck

!

Schoon ick yder meyn te ftillen

,

Noch foo blijf ick inden druck

;

Ofick drage menfchen leden

,

En voor al een rappen geeft

,

Of ick toone goede zeden

,

Yder houdtwy voor een beeft

:



Cemeen feggeh.

Yder koomt geduerich Teggen

,

Yder roept, ickbeneenlvvijn,

En al kan ick'c weder-leggen y

'cMoec noch al gelogen zijn.

Sooder yemanc komt te vragen

Wac my let ^ en watter Ichort

,

Siec 1 ick wil hcc hem gevyagen

,

Want men doet my veel te kort ;

Slet 1 ick heb de werelt tegen
^

En ben yder toe een fpoc

,

Niemant is tot my genegen
,

Daerom moet ick in het kot

;

Hier en baet geen tegen-fpreken

,

Yder houdt fijn eerfte waen

,

Yder houdt fijn oude ftreken
,

Wat ick doe ick moeter aen.

Wat is dat my kan genefen ?

Hier en bact geen wijs bcleydt

,

Yder is en moeret w^efen

Dal de wereit van hem fey t.

Spaens. A hora mak na fee quien
^* raala fama cobra.

Franc "^ ^^ ^^^' heure naifi mi mauvaife

renomée ncquiert,

Spaens. Qjiando todos te dixercn que
eres afno, rebuzna.

Fran^. S'ttom t€ difentque tu es afne, hrai's.

Spaens. Qucquieraquc digan Jas gétes

A ti mifino para micntes.

Fran^
. Qjtcy que difent les geus

A toy mefmegardeprens.

Lat. Noneft remedium adveifusSy-

cophantaïmorfum.

Chi e reo e buono è tenuto.

'Tuo fare il male è non k creduto.
Ital.

ILiict b?p al öe Iticrclt rnfen / Ncdcrl.
'S5\y»/ öott imcr ccii pDer terf)t /

5Dic ir.cfÜ laijteii ^ijii De Dlrafen /

Bcfr ecnbouiJicf) cnDc flcclju

IDic \\m cc Dont fijn blaffen ücrbtebé i

vïDifielcii en öoojncn frcfjcn fecr7

jDaci: qiuoc tonflcu müj üctl meer.

^te qnaet fpreetfet eev Dp tjtiaet ftet /

•^l [lucegfj f)P Ril/ ÖP bcibcurDc niet.

10cf ! fjonbci! oücc-b.ifTcn eencn.

Il aheati dcrmir tard, qui a k hruit ^tm c»

defc lever malin.



88 XXIX.

Een fchip op een fanc een baken in zee.

e louver, man te roer, te loever, lieve maet

,

Kijck hoe her met het fchip va onfé buerman ftaet

;

Het fit daer op een fant gegeefTek vande ftroomen
,

En daer en is geen hulp, hoe feer de gaften boomen ,

Dusfoodernueen wint koomc dringen naeden wal,

"Tis feker dat de kiel in ftuckePi bcrften fal.

Ghy, fiet dan neerftich toe, en let op uwe faecken

,

Een Ichip, op't droogh gezeylt^ dat is een feecker baken

,

En



Exempels. t^

En 'tis 3 nae mijn begrijp, geen onvoorfichtich man
Die op eens anders feyl de lijne toornen kan.

Veel menfchen, lieve vrient, ontgingen harde flagen

,

Indien fy mee verftant op d'een en d'ander fagen
j

Men fegge vvatmen wil , exempels hebben kracht

Wanneermen met befcheyt op hare gronden acht.

Daer is geen beter fchool de kinders aen te wijTen
,

Daer is geen fachter tucht de mannen aen te prijfen
,

Als datmcn ftaegh bedenckt en vhjtich gade flaec

Wat dat een ander doet, en watter uyt ontftaet.

^P ftiteöflt Ö"« farfit öie gcm aen een anber fpicgtlt.

Ex vitioaheriusfapiens emendat fuum.

Cato.

Multorum difce exemplo quae fa(fta fequaris,

Qux fugiasj nobis vita eft aliena magiftra.

Horai.

Olim quod vulpes a:groto cautaleoni

Refpondit, referens, quia me vcftigia tcrrcnt

,

Orania te adverfum fpeótantia, nulla retrorfum.

Alsubuyr-manshuysbrant, illtijtuyt

te fien.

T^ aer is yder aen gelegen

Hoe het fijnen buer-man gaet j

Want fijn daer verkeerde wegen

,

Stracx verfpreyt fich oock het cjuaet.

Goede bueren zijn te wenlchen

Dat is vry een groot gemack

;

M m m Maei



GO SxeMfels,

Maer die woont by fnoode menfchcn

Dracgt voorwaer een laftig^ pack.

Let dan vriendt op u gebueren

,

Let wat dces ofgeene maeckt

,

Want ghy fuket wis befueren

Soo fijn huys in brant geraeckt.

Lat,

lEa!.

Lat.

Tune tua rcs agitur paries

cum proxiraus ardet.

^hi hitmd'v'tcm

Hitmdmatïn.

Ne malè vicini pccoris conta-

gialaedant.

Hincbenècommédavit philo-

fophus domum a boiiis vicinis.

Engels.
'^^'^ <^^9 ncr/^osvJé ^nf< tot^tunte/

" H catvfuf cf (l;inc on>n«.

itaU Chi fratikd co'l lupo , imp^ra a

urUre.

Chi tocca la pece , s'tmhratta U l^;^l

m<tm.

Chi dorme co' cani
,
JilieVa con Ie

pulci.

Chi^aalmulirij s'infarïna.

Dimmt , con chi tu <^ai

Etftpro quel che tufai»

C^fieux vaut eftrefeulqui mal AC- p
cempagni.

Brebis rogfteufcs fent les Mtres ti-

gneufes^

^mndo egli arde in '^icinm'K^ ,
ital.

porta l'acma a caja tua.

Alb. Gentilistract. de lurebclli luftam caufam bclli fufcipiendi

contra Hifpanum dixithabuKlè Elidibetham Angloium reginam

anno 1588. Hifpanonimirumambitionefua rapte, Europx Mo-
narchiam atfedante & Bdgas idcntidem bello impetente.

Ageage, inquit, principum fortiffima, nam obfiflis juflifTimc

quando & vicina tibi regio cft, quce bello ardet , adcoquc fumum
ardentis illic ignis in regnis tuis profpicerc , & fentire potes , &
fumoflammam proximam non jgnoras , tuamque agi rem dum
proximus paries ardet ; nee, fi qu is ignis jedes coepitproximas,

dcfenfu haud facilè ti^c quin & proxim.T comburantur. Vicini

juvandifunt, quia hxc noftrüm ipforum defenfio, &c.

Met



XXX. 9»

Met een benepen kat is quaet te vechten.

TV/T ijn wijf heefc menighmael van defe kat geklaegt

Vermits fy evenftaeg haer wonder qualick draegc

:

Sy is te lijdigh flim om alle dingh te fnoepen

,

Sy neemt al datfe wil , en laet de meyfens roepen

,

Sy raeckt ontrent den heert , al is de keuckcn toe

,

Sy krijgt 'tvleys uytten pot , en nietnant weter hoc j

M m m 2 En



En nae te zijn voldaen in al haer grage luften

,

Soo fluyptic foetjens weghj en gaet dan liggen ruften
^

Niet in den turrif-hoeck, maer op het beite bedt,

Dat leyt dan even foo gelijck een vuyle flet.

Om dit en ander quaer, foo is het woort gefproken
,

Dat haer oock heden felfs de kop moet zijn gebroken -,

Maer als ick nu het beeft in dit vertreck befluy t

,

Soo puyien meer als oyt haer quade parten uyt

:

Sy brult gelijck een leeuw, in plaetle van te maer.wen
,

Sy vier-ooght als een wolf, en toont haer felle klaeuwen,

Sy fchuym-beckt als een ftier, en laet haer tanden fien,

Getrooft, gelijck het blijcktj rny d'oorlogh aen te bien ^

Soo haeft ick haer genaeck fy fchijnt te Tullen rafcn ^

Sy geeft haer in de lucht tot boven aen de glafen

,

Nu wijcktfe voor een tijdt, dan koomtfe weder aen

,

Noch glas, noch porceleyn en kander blijven ftaen
j

Indienfe met gewelt in engte wort gedrongen j

Soo koomtfe wonder fel my in het licht gefprongen

,

En ofick aen het beeft den blooten degen toon

,

Sy vliegter tegen aen, en achtet niet een boon.

Sy bleefFmy recht te voort, fy bleeff my aen de wangen,

Sy bleeffmy in den baert met hare klaeuwen hangen

,

Dies ben ick vuyl, begaet, bckrabbek over al

,

En ftae vaft in beraet hoe ick het maken fal

:

Mijns oordeels iftet beft de kat te laten loopen
,

Want fy wil al te dier haer fnoode vacht verkopen

;

Wel kome wieder wil, voor my ick fcheyer uyt

,

» De noodt, ó lieve vriendt, de noodt is bitter kruyt.

Lat. A cerrima virtus eft quam
^^ ultima neceflltas excutit.

GraviAlmimoifus funt irritatce

necefTitatis.

zAl enemigo U^uentedc^Uta,
^^^^^^^

A l'tfiHe'if^ mpnt d:argent. r fanc.

Cum



NootJaecJ^licl^jeyt. 5>]

liat. Cum defperato hofte non pu

gnandurn.

Vna falus vi(5lis nullam fperare

falutem.

1 1. Il befognofafardigrand cop.

;jDtbctaiVjan fterbenbe sctsurten 3iin vt.j^,

Hofti pontem aureum fadcn- Lat.

dum.

Befoignfai^ njitille trotter. Fran?.

Senec.

Nullus pcrniciofiorhoftis quam qué audacem anguftis faciunt.

idem.

Longcviolentiusexnecefsitatc, quam exvirtutcpugnatur.

Lipf.

Oftendunt effe fibi adhuc vires, fi delibeianr, ambiguas,fi dcfpcra-

verinr, acres.

(^urt. ƒ.

Ignaviam quoque necefsitas acuir, &
faepe delperatio fpei caufa eft.

T.At. 3 Hl/?.

Multi defperationemaudaciam accinguntuu

Ct4rt'tui.

Efficacior omni arte imminens necefskas.

Vier. II. c. IS.

Quam maxime mortiferi morlus eflc folent morientium beftia-

rum.

Stl. I.

Et haCt'is rebus violentior uhima virtus.

Curi.

Fortuna belli artem \idos quoque docet.

ƒ. Keg. 20. II.

©ie Bet öarnajs aentcwBj nt f.i! fui:; niet beroetncn / oIjelgcB een öie ïjct öarnojS

af lept,

Vrgent quippe metu.s hciimtque pericula fortes.

Ivl m m 3 N(ede



p^ 2\ootfieckelicl^eyt,

üs(ecde mal^t the old Wife trot.

Het heelt diende te vvejèn een oudt Vfijf die njocr loo^t,

verjchïkkt njAn een beyr , ofander 'pyilt dier3 dat {a^an

Jtjn banden los zijndegeworden) haernae loopt.

C iet wat de noodt ons leert : Sy die met kromme leden

Quam traegh gelijck een fleck allenxkens aengetreden ^

Die loopt nu fonder ftock :, die maeckt nu grooté fpoet

,

lae trippelt op het velt gelijck een kievit doet.

Noodt is een harde fchool ; fy kan de menfchen leercn

Haer aengeboren aert, haer fwackhey t over-heeren
j

Noodt is een bitter kruy t , dat dickmael heeft gewracht

Dat niemant heeft gedaen, dat niemant heeft gedacht.

Hoogd. VX/rtmi cm Më tvaffcr inö nwut gc^t ^mot$m«t^(flUcf)dnrt(ftwi(>frö6fli, Hoogd.

fo tvirtJt <r wo(;l Icnwifc^nminf.

Spens. j^Q jjy jj^ejof maeftra que ne-

cefsida y pobreza. .i.

Fran^. // »)' <* meillture maijlreje que Ia

ntcefité (^pauvreté.

Lat. Paupertas cxcitat artes

Durum telura necefsitas.

hidyKi) K^e Qioi i^cLx^ncn .L Griecx.

Neccfsitati ne quidem Dij refi-L^j^

ftunt.

//befognofttfare dt grand cofe. ital.

C!S« amt«f ntcèr/ fo twt tm <uii|ï. Hoogd.

jSam oiib«c foecfecn Somt ta» arme m«^,..j
lupDcn.

Modtrt,

oplaat.

V Hominem experiri multa paupertas jubet.

Efficacior orani arte imminens necefsitas.

fAnJioph.

Onne



XXXI. 9f

On ne f^auroit faire hoire un ajiie^ s'ilnafoif.

?rT" T^ ^^"^^^ ^^^ gefleuyt , ick hebbe veel gefproocken

,

oiiirenc Ick hcbbc my den kop nu langen tijc gebroocken j

fp'r'eeïc^
Ick hcbbe boven dat uyc feilen nnoet getierr,

En die onwilligh beeft in geenen deel geviert
5

Ick hebbe naderhanc het grilligh dier geflagen

Mits ick fijn fteegen aert niet langer konde dragen

,

Ick hebbet menighmael getogen metten toom ,

En met gehecler kracht gebogen nae den ftroom

:

Maer



€)6 DvVitfi^h tot drïnck^n.

Maer ofmijn galle rees , fy mochte weder fincken

,

Al wat ick oyt begon, ten heeft niet willen drincken
j

Dus ben ick gants ontftek, en gae nu weder aen

,

Enfalmy aen het beeft (naedatmydunckt) ontgaen.

Maer heb ick oock gelijck foo bijfter uyt te varen ?

Ick bidde, mijn vernuft^ ey laet ons wat bedaren

,

Ey laet ons Tonder gal , en met een ftillen geeft

Eens wegen, foo het dient, de faecke van het beeft

;

Waerom doch fal de fpijt in mijnen geeft ontvoncken ?

Het beeft dat is gejaeft, en heeft aireers gedroncken

,

Dies heefcet geenen wil ( hoe vinnigh dat ick ftoot

)

Te drincken fonder dorft, te drincken fonder noot

:

Is hier nu ftofs genoegh om lbo verftoort te wefen ?

Met oorlof, nae my duncktj 'ken hebbec noyt gelefèn

,

Maer foo dit laftbaer dier, als eertijts, fpreken kond*

Ghy wiert cé beeft verklaert, oock door eê efels mondt.

Doch laet ons even hier eens tot de menfchen keeren

,

£n van den efel felfs bequame zeden leeren

,

Ghy fiet hoe dat het beeft door geenderley bedwanck
Wil raeckcn aen het nat , of komen totten dranck

j

De reden is bekent, het beeft dat heeft gedroncken,

Maer ghy neemt dickmaels in al wattcr is gefchoncken

,

Om ick en weet niet wien. O 'tfy hem die u dwingt

,

En 'tfy u boven al die fonder reden drinckt
j

V dorft die is gelaeft, u maegh is over-laden

,

En laet ghy niet-te-min u noch tot drincken raden ?

Hoe 1 zijt ghy meerder flaef, ofvan een minder geeft

Als dit onaerdigh dier, een grof, een lompich beeft ?

Hoe 1 foudet aen het volck niet wonder felfaem fchijnen

Soo yemant in een goot gingh ftorten goede wijnen ?

Maer fegh wat is een menfch dieveeltedrinckèplach?

)s niet fijn buyck een goot indien men 'tfeggen mach ?

Wacrora



'Dwangh tot drincken.

Waerom dan goeden dranck gegoten in riolen ?

"Wel ghy die fuUicks doet gaet by den Efel fcholen

;

Voor my ick fpreecke ront en uy t een vrye borft

' Tis meer als efels werck te drincken fonder dorft.

97

Ical. ^~^ olombo ^ajc'mto ciriegU ama-

^^
ra alJo s'Vogluito e amaroil

mele.

Al eufto daflado lo dulce Ic
Spicns. ^

es amargo.

lltieftmanger, qu'a bonttefaim.
Fraii^.

A coulofisfauls cerifes ameres.

yj.An I
^jmitiienfiöapisifonDe/fcöatic/ «n

^''*"'-
fcöatiDc.

tt)telJufïfonbtï!u(l/

Cnbjinc&tfoiibcröo^fl/

«entetfonöfcöoiigcr/

^icftcrfttejoiiQcr,

Nedcil.

lamaü hommc fage on vit Fran^.

BcHveurd'4 vinfans apteth,

98B(ii mm txm^t trt s(^( nrffj aup. Hoogd.

y'in dentrOyfermofuon, ^"'•

cicero.

t lucunditas vi<ftus eft in defiderio non in fatietate.

idtm.

Tantum cibi & potionis adhibendum eft, ut refïciantur vireSjHon

ut opprimantur,

Tkm.

Nihil fimilius inianoqwam cbrius.

Richt. Axiom. econ. \6\.

Amicitia intcr pocula contrada plcrumque folet cfTe vitrea.

Sy. 31. 2p.

Nf monjire ^oi t<t njadUme alunk ire car Ie ^vm afaiSIperirplu-

fictirs.

N n n llfiï



98 XXXII.

Il farro chi no fa nodo perde il funto.

kie^r- C\ ^y ^^^ ^^^^ fonder werck gaet dolen achter rtraten,

maker Hoott wat my daer gebeurt , het fal u mogen baten

,

^"^""^
^ Leert van een fnijder wat , al is het ambacht fiecht

,

» Een dwaes heeft menigmael fijn wijfer ondei-recht,

lek ben te defer uyr niet al te wel gefchoren

,

'kEn hadt geen knoop geleyc, dus is mijn fteeck verloren
;

Mi;n haeft heeft my vertraegt,dit fpijt my wonder feer,

Dan hier fchuylt evenwel een gront tot goede leer

:

Siet



Siet wie dat eenigh dingh met vrucht begeert te plegen.

Die moetj eer hy begint, fijn gronden over-wegen

,

Hy moet niet inder yl gaen vallen aen het werck

,

Niet doen in fijn bedrijf, als op een vaft gemerck

;

Want al wie metter haeft yet poogen aen te vangen

Die krijgen int gemeen een paer belchaemde wangen

;

Nu vrient, gaet uwes weegs, maer let op mijnen raet.

En maeckt , al-eer ghy naey t , te knoopen uwen draet.

Heijpreecl^ vvoort leert datmen dlefdecf^n met omjichticheyt ^ en

met mder haeji moet ter hant urnen , daertoe noch een anderjfreeck^

vpoort
(
mede oritleent njantfnijdcrs ambacht ) k^n yiperdcnghe~

"voegt ^ te yveten

:

CMefure troisfois, AVMt que tailUr untfois. dat is

:

Jüiectöjiemaclö cecgljp censi af-fuyt.

ïen ander genomen --van de ^oer-lieden

:

CergDpüaoittiJt/ foofict nac ïjrt liut-pfer.

Hier toe dienen dan de njolgende fpreuc^en endef^reed^Woorden :

Hoogd JpflS rat^ m iatfyit

Itai. Tenjatrimay èüoifa.

Hoogd. Qc^ndUxmt)/ in<lrciwnf>\&.

Fi an^ . Ne romp fceufmolUt ,

si tonpain ricjlprejl.

Ncaeri. tD« ficerfc iJic üoo? gi-ct Itflnbefl.

Quicn mal inhorna fara los pa-
Spaciis.

nostucrtos.

Qiti mal enfoarnt tire despains eer- Frang.

rtjöeti.

Caniü fcftinans carcos park ca- i-a:.

tulos.

Feftina lente.

<S5ce!i titnccn lucttev litit^ aljS Woon tt
^^^^^^

'Qai nimium propcrat, ferius Ü- r ;:.

Ie venit.

^>;/. Prob.

Summx prudcntia; cft , ita Püttcrita agnofccre , ut fut/ris ju'o:pi-

ciatur.

N n n 2, Cm
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Qon iltiemfo ècon lapaglia/imaturano leneJJ)ole.

Het beeldt k^n 7^n een Ap^el-wijf^ ofte een <-vrot(We die haer met

freuyt te verlofengeneert^ rijfe oftegeUegds
mijpels aende omjim"

ders ^ertoonende^ ende aldusfpreeckende :

C iet hier, ó vrienden, wie ghy zijc

,

Siec hier de krachten van den tijt :

Dees mifpels waren eertijcs groen

,

Wat konder yemant mede doen ?

Geen menfch en at die uytter handt

Die oytdaerluft of fmaeck in vandt
j

En ofmen die alfchoonc briedc

Het freuyt en docht noch efter niet

,

En foo die yemant ftoven wou
Wat had die anders als berou ?

Soo dat dit ooft maer fcheen te zijn

Een middagh-mael voor eenigh fwijn.

Maer fiet ! ick gingh met ftillen vlijt

,

En gaf het over aen den tijt
,

Die heeftet met een goet beleyt

Temuycken onder hem geleyt

,

En fiet 1 nu is het groen gewas

Gants anders al? het eertijts was

,

Want dat re vooren niet en docht

Dat wort nu dier genoegh gekocht

,

Dat wort nu opten difch gcfien

Oock van de dun-getongde lien
;

Siet, vrient, de tijde heeft wonder kracht

,

Hy maeckt de wrange mifpels (^cht.

Een



101Tijdt te <verwachten.

p en muys, die lange knaegt, die kan een kabel breecken;

Ëen key wert uyt-gehok daer ftaege droppels Iceckenj

Offchoon een eycke ftann vry diep geworcelt ftaec

,

Sy vak noch evenwel indien men lange flaet

:

De tijc kan wonder doen^ de tijde die lockt de rofen

,

Oock uyc een dorren ftruyck, en doetfe lutligh blofen,

De tijc verandac veel, de tijdt heeft groote kracht

,

Door tijt, en met het ftroo, foo wort de mifpel facht.

Frang. g^^ f^i ^(^f jr^ire une porte dor

'lymettoui iesjours tm clou.Q::
NedcrI. «HcbfitcrtJflljt

r rang.
jj^ ^^^ fcaventplm qut les livrcs.

Nederl. UBttttjöten (ïroo tuo^oen be mifpcleii
' facijt.

5Dettjiït bjfiigtrofcuüoojt.

Ch \u paüenz^ , tordt grajjt a

«.2 qi4adnno.

il tempo fffitiga flgmgranpiapa.

Ital.

Spaens. £1 tiempo es maeftro en rodas

las artes.

Poco a poco hila la vieja cl co-

po.

Franq. p^^ apenfIe la vieillefa quenouille.

Griecx. I.Trdjoi fi^a,öiodg,

Benefïutta dura ^ chedtempo

non matHt'a.
Ital

D}?tt incf (Traic^"roc:&f Ut (Tocffifc^ Uni, Hoogd.

^•)CtteC lijbt rijpt DctriOJCtl. Ncdcrl.

^DiêbentijötbcrbcpenUaii/

Dan «n jongen luo^zt een man.

Laconttfiuelle gotitiere Frani,-.

RomptUpierre.

2(mufci»fimcnMi;<:l)i«aftV0ki caMc. F.ni^ds.

Si qufd rede fadum velis tem- L-^r.

pori trade.

Dies adimit xgritudinem ho-
minibus.

'^ pojfo a paJSop<-uoi lontam. iu\.

Aoocaa a goccuJi caloa. lapietra.

5Dc nccrfïigc Jjaiit/

<en (parigc tanc/

iUoopc auDec lup [anr.

Nedetl.

3SenDouben boctüerÊrijsen.

©e (Tabige jager üangtfjct tuilf.

Annusproducit nonager. €rafm.i^o.

Qnjdquid voles quale fit fcirc, rcmpori trade. Sefieca,

N n n 3 Wat



loz xxxnr.
Wat de feuge doet moeten de biggen

ontgelden.

"VTV7 annecr de oude fcugh haer parten heeft bedreven,

£n datter niet een pot is ongefchent gebleven,

Soo tijt het dertel fwijn in haeften op den loop,

En laetet al-te-mael daer liggen over-hoop

;

De meefter van het huys hier over gants verbolgen

,

Vloeckt op het grilligh dier, macr weecet niet te volgen

;

Dies ranft hy metter daedc de kleyne biggen aen
,

Die daer ontrent het huys onnoülel henen ftaen

;

Daer



Saecl^nnjitn State, lo?

Dacr wanckt de felle fweep, daer gaetet op een fmijten

,

Soo dat aen alle kant de jonge dieren krijten
,

De fogh gaet onderdies en wandelt in het gras,

Bewuilj gelijck het blijckt, van dacter gaende was.

Dit fietnnen raenighmael, oock nu in onfe tijden
,

De Vorften hebben fchult, de kleyne moeten lijden

,

Want daer een moedigh Prins verkeerde flagen doet

,

Daer iflet dat het volck de fti afFe dragen nioet.

Nedcrl. Alö öe jontlicrïi Wint-roitfcii / baii
, Da veniam corvis vexat cenfu- r ,t

moe til Dc boeien öapiU;eii. ^^ ^^i.,o.Koc.

floogd CS3cnn f4 ^^f bcnuciuffai / fo niujjc»

Fran^. Les cielices desgrands font lts larrnes

despetiis.

Hoogd QBrtöH<^mfrml>m/ t<\é bi'ijfc» ticav*

tt.cit.

'"'• Ilpeccato de jignore jbwvente fa.

ftungere ü ^-uajaiio.

Z^nfa ilpeccato l'altro U peniten-

tia.

Lat. Quidquid delirant reges plc-

^untur achivi.

racolumbas.

. v ^ • ~ • Griccx.
avÓPCg ITTKV^H. .1,

\Sccpe civitas viri mali fcelera

Ju ir.

Ce (jue Ja trtiyeforfait lesporccAux

foujjrent. IVani;.

^I luat öc groote feiige öoet

löojt bp De Inggeu Deel Qebcct. Nederi-

ge Mepne bicficiis öongDtmcu/ tic

grootelaetmeiiloopcn.

0}?aiKf;cr nuip «nrijcttm tas er nic gmof Hoo»d.
fmi?af.

Quidagimiis hoc cafu fcramus, nam quemadmodiim fterilitatem

autnimios imbrcsaut cxtera naturxmala,italuxum,ambitionem

& avaritiam dominantium habcamus.

Sichem rapiiit & agrico'.a pleftitur. Adagium efl apttd Arabes , Dru-

fioteftCy defumptum ex hi[lorid Dinajilix Patriarclu lacobi Genef. 34.

Vid. Richt. Axiom. aecon. 24. & 25.

EMt
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Eau trouhkgatn dofefcheur.

Het beeldtpude mogen -^n een 'ziij^cher die metfijn fob het Water

troubelmaeck^^en de vtfih naer de nette jaegt-^ defelveJ^reeck^ aldtu

:

TT* raegc yemant wat ick doe ? lek ben gefint te viflen
,

En waer het troubel is daer plaghtraen niet te miflen
j

Maer als in tegendeel de beke ftille ftaet

,

Soo vvortmen licht gewaer al watter omme-gact

:

Men kan in dat geval op onfen handel letten

,

Men (iet dan al te klaer tot in de bloote netten

,

Men fiet het loos beleyt, en al het flim bejagh

,

Soo datmen tot het meyr niet eens genaken magh.

Maer 'tgaeter anders toe wanneer wy raeuwc gallen

Met polfen over-al tot in de gronden taften

,

Dan wort het water dick, en daerom rijft de vis

,

En mits hy niet en fiet, foo is de vangh gewis.

Wat dienter meer gefcyt ? die niet en weet te woelen

En kan geen vifter zijn in defe laye poelen

:

Geloüftet, viflers kint, de ftilte doet belet

,

En 'tis van outs gefey t, daer 't rommelt iftet vet.

NcckrI.

T n tcQubelluater i^ Qott biffrgen.

31ii i)e romnultnge ift bet.

iSeropbc «leeftêcö maetEteit rgtBe Ncdctl.

Eiim;f)teit.

— Et multis utile bcllum. Ltn

t^rifioph.

In diffidijs propinquorum anguillis captura.

Tacituj.

Oportuni magnis conatibus tranfitus rerum.

LiviM.

MuJrl h-^nores quos quiera republica defperant ,
pertuibata fe

coukqui puiic uibitiantur.

Pet.
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Pet. Coftalius militesftellioni comparat, quod id anima! pluvio

actempcftuofo acre vivat, acvigcat ; fcrenovcro coelocmona-

tur. AliusCameloeosfimilcs facit, quibiberc non dicitur, nifi

prius pede fluvium moveat, & aquam turbidam faciat :
unde

Symbolum U troubk meplaifl. Vid. Erafm. adagio ,
Anguillam

captare : ubi citat vcrfus Ariftoph. inhquitibus, quiitaLatinè

fonant

:

Namque 4ccidit t'tb't, quod anguilUs quiaucufantur

Vhi quietafixtfalm, nihil ptjcium rcporurjt,

Contra lutttmfimo'verint,^trjUi'n^ atquedeorfum

Qtpiunty lid ipfe capüy ubi remptélicAtK kquutas.

Hancartem,inquit Erafinus, callent quidam principes, qui dilfi-

dia noruntfcrere intcr civitatcs, quó hcentius mulótcnt.

Ruente quercu ligna quivis colligic

efellcn, letter op, wacr hoornen neder vallen

,

Daer is tcrftonc het volck genegen om te mallen.

Een yder tijdter aen, ais tot een vollen roof,

Een grijptcr nae de vrucht, een ander naer het loof.

Een derde klimter in, en fet hem in de tacken

,

En wilfc met gewelt tot enckel mutfèrt hacken

,

De vierde grijpt de bijl, en klooft de gantfche ftam.

En maeckt de wortels felfs tot voctfel van de vlam

:

Een van den jongen hoop, geprickelt van de minne,

Koomt fwiercn uyt het dorp , met (^lorü fijn vriendinnc

,

Die grijpt het fijnfte rijs , en vlecht een groenen krans.

En fetfe 'tmeysjen op, en leytfé nae den dans.

In*t korte, gants het dorp dat foeckter yet te plucken.

Dat haelter fijn gerief, en al met groote ftucken.

De boomen onder dies die fteyl en hooge ftaen

Daer koomt geen dertel kint, geen ftoute lecker aen.

Vraegt niet wat dit beduyt ; het zijn bekende dingen

,

Het laegfte van den tuyn dat wil men over-fpringen
j

Den hont die onder leyt dien bijt het ganfche rot,

En wicn het qualick gaet en is maer enckel fpot.

Oog A/f
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itai. AT albero che èJêccQ, Tdglki ta-

o

^jtando l'di'bore e caduto ugmn

git correfoDYd con Ufcure.

Vo'vertafd'-uiha.

A cavallt magrï "panne Ie mofche.

Qtdiitn l alhero ognun ccrte a [ar

temt,

tA nxye rotta ogm yento efl con-

irario.

G^uando un è per terra, ognim

grida, Davli^ dac^lr,

Le mofcheftpofino addjfo aica-

Valii rnagrï.

XT„ j„,, Stcnöni rttiiJtii luil alle mnti fi)n Uocï
^^^^'^-

lutffcn.

;Dacr bc twjJii lacgfr isS ' toi! pbtr ober.

^Isi Ijc fahn ecliangeii is( / foo fupgöt

fjcmöeiiatlupt.

5tI'S fcc fjon' oiiöcr iist/al be tucrtUUiil

[jcuUi.celtfii.

^lö ecncii fct linifper. befröijffti ftrarj;

beffijr) .eJi öciu oc luieiuuEöe,

^cn mts bedt btc't insi gaet.

«Den Icften min bijten bc Do:iöeii.

P BourfefiHs arge/itje l'appelle cuir.

K^'^jHtil mefchct

Onli^ntesfnit.

A celuy qui s'enfmt , tmt Ittj tfi con^ ^.^^^^

traire.

Lcpht dubMtfl touftoun kpremier
njuide.

5©acr bc biirli lae^fl i,c( loopt \yi\ toatet Nedcri.
ceid oticr.

tJDif ecu aiibero'Jfr nvigfj

Öieöi Dcm fclDcn scciicn bag^i.

jtftvr man tcauff / mv;m ci al'cr «mtfcff

fo fï<iici)t jcUcr nwn ta i^i)n.

'^Ssxm fcr Knini fcfft / ^0 f(anb( ic^«

<Bcrt'arcif/r<rrdf/ tem ^iffffntv-nwnfc

au ff.

'!^bi t<r iMijcit fe(( fc Kt f er finiff r.bcr.

^n tic armu t ivif jct<rnwn tie fc^i'i^ m^
fcbm.

QT^J^crvitnum nkb;i.^cn tjt / t<t ttt(

jefcr nian rkr--(ïct3cn.

'^l^m cin (nmt) tiiKr ü'jt / fo bcificn «((

^lm^tnif)m.

'vS.Vr (»u?F cin fntc foiitr/tcnffo^cftiMn

f.cni vmb/ fcwpf er Kinn flUft be(H</ fo

fo Imuc ( man tf)tn ten fopjf ab.

Al poftrero mucrde el peno. Spacns.

^Danticr een op !)frlit / baer \ys\xi\\\t

nl ojj. Nt;dcrl.

Pabala tyranno'r.m flint p'cbs

& ruftici. Ludvik. 1 i, dióïum. ^^''

VVann
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Vl^ann de y>y>ol/jaltet , jb reiten hem

die kl'ehen.

Het beeldt {an zjjn een oude JlrAmme 'Woljf^ op "Wiens rugge de

kraeyenftten^ her?} piekende ^ de Woljffijnjiijyen hals niet /jonnen-

de draejcnj poogt die te njcrgeejs vVcgh te jagen.

De Th ens was ick hoog-gcducht
;
geé beyr en qua my cergè

,

woifF Geen leeuw en hadder luft om my den krijgh te vergë

,

lek was in'c woutgefien, en over-algev reeft

,

Maernubenickeenfpotoock van het minfte beeft,

Oock Vin, 'ken weet niet wac j nu ryen my de kraeyen.

Om dat ick mijnen hals niet om en weet te draeyen,

Om dat ick niet en ben, om dat ick niet en machj

Om dat ick niet en doe, gclijck ick eertijts plach.

Nu ben ick maer een romp, want oock mijn eygc jongen.

Die komen tegen my, en over my gefprongen

:

Eylaeswatfalickdoen? mijngantfche lichaem beeft,

' ris uyt wanneer de wolf fijn unden over-leeft.

2lIö8etïriepbevloopt Ucrfettmn bebabeiijS.

Hipt ïte üjolff oiilït üjojt/ foo rptn öcm bc feiatptu,

Siet <-veel underefpreucken^ hier op pojfendcj op't njoorgaende bUdt,

O o o 1 MortiTo



log XXXIV.

Mortuoleoiiietiam lepores infukant.

"C y fict de Leeuw, dat laoeJigh beeft

,

Dat al de werelc heeft gevrceft

,

Dat yder mijd' en yder weeck

Soo haeft het maer eens op en keeck

,

Dat wort van hafen aen-gecaft

,

En lijdt nu fchimp en over-laft

,

Want d'eerfte treckt hem metten bacTt

,

De tweede grijpt hem by den ftaert

,

Dft



^ticck^n '-vm State.

De derde fpringt hem op het lijf,

En al tot enckcl tijdt-verdrijf ^

Vraegt yemant, die het fpeeltjen fiet

,

Waerom dit heden foo gefchiet ?

De leeuw is nu geheel veracht

,

Want hy is doot en fonder kracht.

109

•M «4 1
"VöttbouMtt meer mtt ben rijfcnöe

j>je<ien. X nwrtaliSmetDtKflr-BaenDen.

•iPIuresadorantfolcm oricntcm
^^' quam occidentcm.

Eageli. ^ g(ejt) cf tfy ^a^ ii \\U (f)c fnufft cf

-- .
, 1flcfbttoolfoul>tujojt/öanrpcnl)em

Ncdcrl. t^bracpcH.

Sencx bos «on lujjetur. Lar.

Tifuv 0^( dTTtv')^!^ ^óy^ta-i. .1. Griec».

Senex bos .vacat luótu domefti- Lat.

coriim.

ülrpii ia Den rov om ccn oitbe Fioe.
Ncderi.

mitiKiwnt/iwnerobv'r alt wirit fojtopf

Credc mihi miferos priidcntia prima relinqiiit,

Et fcnfus cum re confiliumquc perit. OvÜ.

<3cQlebet]bet)ondt td beter nl^ eeiiboobelceiUu. Sal >.n<ya.

Refertur verftu 4 iJMenandro.

Molcftarescftindomomanensfcncx. Vtd.Adag.Eraf.ful. 591.

Talem aetatcm dcprecatur SoIoh apud Cicer. in lihro de Sem^nu.

AEtts mala, mala mcrx eft tcrgo. fldut. {Menech.

Hic illc cft qui fcnefta actatc Bftus cft puci

,

Aggrediar homincHi. rUnt. Trimm.

O O o A Barl/e
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(t/f barbe de foi affrent on ^ mire.

TT et is een oude fpreuck ; Wie net wil leercn {cheren,

Oie moet voor eerft een geck. tor fijn kaiant begeren
j

Vraegc yemanc, waerom dat ? wel hoort de reden aen,

Wie malle koppen fcheert heeft fclden hatllgedaen
j

By-naeft op yder hayr dient raedt te zijn genomen
,

En fchier op yder knip foo moet de Ipiegel komen

;

Dan ifTer yet te langh, dm weder yet te kortj

Dan yet dat aenden kuy f^ofaenden knevel fchort

;

Hier



Hier dient de bacrr gerecht, en datr het hooft gewreven

,

En ginder noch een fchrap ontrent hee oir gegeven
;

Want daer ley t hem de key. Een hooft te bijfter net

Heeft ick en weet niet wat, dat hem van binnen let.

Bp
tnofpelifüe fjctrcn

%& tofcl te Utren.

•X/ï5ott tcii toiïfc ïiant 51)11 bic «a fot >

\.%a üop uici fdjceitii faU

tï)at Ut öa: Icftt,

Vcxatio dat intelle(flum.

Hominc impcrito nil quid-

quam injuftius.

Jl)cii Fjfff' crootclntiif? üati öoen Kederl.
«Om ceiiannucUol-DïKH.

In caduccim parietcm ne inclina.

Het beeh foitde konr.c7i 'v'vejen een rqfcnde wan inet eenmeerjche rf-

te arJji p.ick . wi/huir /leunen op een bouyJltgcn muer j ende daer

fan o'Vcr -Jiuit zi^nia^ kl^'C?- ah Volgt

:

/^ ch ! wat een fvvacr geval is my daer over-komen !

Het Ji)f IS aiy oequetrt,mi)n gantfche kracht benomc,

En foodcr yemant vraeght wat my ontbreecken magh,

En hoe ick foo in haeft ter aerden neder lagh ?

Die hoore mijn befcheyt ; Ick quam met raffefch reden,

lek quam met defe meerfch een verren wech getreden
,

Dies was ick wonder mat , en uytter-maten heet

,

Beftovcn overal, en niet als enckel fweet

;

Ick floegh mijn oogen om dooraldenaeftekuften,

lek foclu een goede plaets cm daer te mogen 1 uften

,

Ten leften qn im ick hier, en vondt een out gebou

,

Daer icund' ick regen aen, op dat ick ruften fou
j

Maer
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Saecken^a^ State,
•i

Maer als ick neder feegh, en meynder op te fteunen,

Siec doen began de muer van ftondcn aen te dreunen

,

Te ftortcn over-hoop-, dacr viel de lofle fteen

My boven op het hooft , en onder op het been.

Wel,vriendé,hoort een woort : heeft yennant moede lede,

Die kiefe geenen trooft, als op gefette reden

,

Want nae dat ick't gevoel en liTer niet foo quaet

Dan alsmen fich te licht op eenigh dingh vcrlact.

Al wie dat fteunfel foeckt aen krom-gebogen muercn

,

Die moetet voor gewis met hertcn-leet befueren ,

Want die een riet-ftock noemt dè gront van (ijné ftant,

Die breeckt het teer gewas, en quetll fijn eygcn hant.

Ncdci 1.
Ctoee naer&ttn en Bonnen malfianötreH niet felecistn.

LucAtt.

— fatisaccedc deilque,

Et cole fcliccs, miferos fuge.—
NuUa fides unquam miferos clegit amicos.

KAriJiotel,

Socios legi fuadcam quipotentia vakant & in proximo habitcnt.

Efa^.jo IS,

PourUntceJlemquitéruoujIerA comme une crevajp (tune muraille

éfuisenVdtomberJaquellefaiSï 'ventrejufqtées du pluj hautde la

muradUj de la quelle Ie debrü ^ientfoudatn^ enm moment.

Vech-



XXXVI.
Vechtende koeyen voegen haer

als de wolfkomt.

<U

T aetft waffer groot verfchil gerefen aender heyden

,

Dies vochten onder een de koeyen inde weyden

,

Doch mits een grage wolfFquam loeren daer ontrent,

Soo was van ftonden aen de gantfche krijgh ten endt j

Het onheyl, dat hen dreygt, dat doet de gramfchap fijgen

,

D.u doet hen wijfer zijn, en beter finnen krijgen

;

Hierom koomt al het rot en maeckt een ronden hoop,

Dies tijdt de moede wolft een leften op den loop.

p p p Gedenckt
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Gedenckt dit alle tijt ghy vrye Neder-Ianden
,

Want fiet in Eenigh zij n daer zijn u vafte banden,

Maeckt dat u binncns landcs geen wrevel om en roert,

V'ernnits een grage wolfF op uwe kudden loert.

i-Commune periculumdiflidentes conjungit.

lyton. Hal. lib. 8.

Inftante communi periculo conciliari folent dilTidentium animL

Verdeylt vyer brandt qualijck.

Hi t beeldt k^mdc cjjn een ht^'s-moeder , dk eenige l^nderen "hemden

heen jaegtj n^ermits (y het lyer breeck^n ende banden anderenfchey-

den i dêjeheJ^reeckt aldus :

T^ it was een luchtich vier foo langh het bleef te famen
,

En dacter, mette tangh, geen kindcrs by en qnamen
,

Doen was fijn helle vlam een (^ierlfel van den beert
^

Ten diende van den gaft, ter eeren van den weert

;

Maer nu het is verdeylt , foo ilTet fonder luyfter

,

Soolight lijn fchoone glans verfchovcn in betduyfter

;

Wech, kinders van den heert^ of laetet vyer geruft: j

Want als het is verdeylt dan iffet fonder luft.

Ey fiet wat Eendracht doet, en hoe gevoegde krachten

Haerdoen van haren vrienc, van haren vyant achten

,

Blijft eenigh Hollands volck, en alle wrevel ftilt

,

Ten 2^y, ghy t uwer finaet, u glants verliefen wilt.

lat. C^ oncordia res paivce cref- 'STüJifl ufrtjutfï. NederL

cunt.

Difcordia magnx dilubuntur. «Jïtiugïjcpt bmnarDbeel.

Sacrum eft pacis nomen, & quod vix terram fapiat nee alio nomi-
ne hebraei rh <D^iiv iplam adeo perfedlionem innuebant , nee quid
aliud humano generi lubentius vel gratulati funt Angcli, vel lega-

vit ChriftuSjVel ApoftoÜ pra!ceperunt. &c. lofeph. Hal. Rom. irrec.

lltegnofo



XXXVII.

Il kgnojo fiige il pecfi/ie.

Ilf

\r\r aerom mach defen menfch fo bijfter leelick tieré ?

Den kop daer henê flaen , de iedé omme-fwierê ?

Wat maeckc dé grove gaft, wat maeckt dé kinckel gram ?

Al wat ontrent hem koomt is maer een fijne kam 1

En wacrom die gevrccft ? naedien oock teere maegden

Noyt van het wit yvoir offijne tanden klaegden
j

De kam is wonder nur, de kam is wonder net

,

De kam is die het hooft in beter order fet,

P p p 2 Ant~
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Anfpyaorde.

"KJT et oorlof, weerde vrienr, ick fal de reden ièggen

,

^'^ Wik flechts mijn onderricht wat naerder overleggê;

Ghy neemt dit qualijck op, want ( fo ghy my gelooft

)

Ten fchort niet aen de kam^ de fey l is aen het hooft

:

Befiet my defen quant van onder ende boven

,

De kop is hem befet met feeren ende roven
,

En wie die maer en raeckt , hoe facht het wefen mach,

Die hoort van ftonden aen een jammerlick geklagh.

Ick ken een rouwen gaft, die wil geen bibel lefen

,

Die wil niet inde kerck, ofby de leeraers wefen

;

En vraegtmen my waerom hy goede dingen vliet ?

Een peert dat fchurrifc is en wil de ros-kam niet.

Y amais teigneux n'aim4 kteignt.

A tailmalade la lumitre nuiB.

Ce qui e(l de bas or craint la touche.

Wk een feftHrft fjoofc (jetft üJJk gceii

bainitien It}Den.

Qui malè agit odit lucem.

•eenfcïnnftyeertbjecfl ben rois-feun.

Cker. SewSf.

In fragili corpore odiofa omnis offenfio.

I. Hal. obferv. 37.

Si l'on ne pajfejamm par leJ chemins 'ds dey^tenent herbus, s'tb font

heaucotipfrequsntezjlsJe rendent commodes au paffage. Silecoewt

licji entierement accoufiumé a la meditation tlp plai/l enfot meftne

,

non en ce qitilefi innocent^ mats confident. s^ll s'exercejouvent en

cejïe mattere iltrouvepajfageplem de conJoUtton afés psnfees.

De
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De hondc bijt den Heen, en niet die

hem werpc.

A Is yemant met een harden fteen^

OFmec een hout, ofmet een been^

Een hont ontrent de leden treft

,

Hy krijr, hy haft. hy groic, hy keft,

Hy loopc in haeiten nae den fteen,

Hy loop' \i^ haeften naer het been

,

En m^r ecu ^anrs verwoeden fiii

Soo lUc;c iiy daer de tandrn in ,

P P P 3 Macf
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Chr'tjïzlijcke "Xedenc^Kgen.

Maer die hecieethem heeft gedaen

Dien laet hy fonder hinder gaen.

Soo nrienighmacl als dit gcfchiet

,

En dattet eenigh nienfche liec

,

Soo lacht hy om de dwafe daedt

Die hem alsdan voor oogen ftaer.

Maer hoort, ghy vrienr, die dit belacht,

En die het beeft voor onwijs acht.

Komt fiet doch met een rijper fin
,

Komt fiet het ftuck wat naerder in

,

En daelt eens binnen u gemoet

,

En denckt wat ghy by wijlen doer.

Als eenigh menfch, uyt iwarte nijr,

Op u , ofuwe vrienden bijt

,

Ofdat u yemant hinder docc

Of in u haeff, ofaen u bloer

,

Wort ghy niet ftracx u naeften gram ?

En let niet eens van waer het quam ?

Hoe dickmael iflèr, weerde ziel

,

Dat ick in defe ftuypen viel

,

Dat ick als op de menfchen beet

Wanneer ick fchad' of(chande leet

;

Maer, mach ick bidden, mijn gemoet

,

Siet dat ghy dit noy t meer en doet

,

Maer als miflchien ons yemant quclt,

Het is door lift, ofmet gewelt

,

Vergaept u aen de lieden niet

Die ghy hier mede bcfich fiet

,

En fchoon ons treft een nijders tant

,

Soo denckt, Het komt van hooger hant

,

Segh vry, Dces menfch is maer alleen

Een ftock, een roed', een flinger-fteen,

Die van een grooter macht bcftiert

Om my ofom de mijne fwiert

,



Chriflelijcke Bedenckingen. \ ip

En maeckt oock daer in geen verfchil

Wien Godt hier toe gebruycken wil

;

Het zy dan vyandc ofie vriendt

,

Dewijl dat ghy het doch verdient,

Dewijl dat ghy u weerdigh kent

Dat Godt u fwaere plagen fent.

De mannen, nae den geeft geftercktj

Die hebben dit wel eer gemerckt

,

Want alfmen hun te quellen nam
Soo fagen fy van waer het quam

,

Sy fagen Godes roede flaen

,

Sy fagen Godes engel ftaen

,

En daerom waft dat hun de ziel

Niet op de daedt der menfchen viel,

Maer fwierde met een diepe fucht

Tot boven inde blaeuwe lucht
j

Sy baden Godt in haer verdriet

,

Maer beten op de menfchen niet

;

En weder, als het foet geluck

,

Quam wech te nemen haren druckj

En dat miflchien haer even menfch

Hun gunftigh was naer eygen wenfch,

Soo werden fy daer in gewaer y

D*;s Heeren vrientfchap over haer.

En refen, met een bly gemoedt.

Tot Godt den gever van het goec

Wel aen mijn ziele, tot befluyt,

Druckt dit in al u wefen uyt

En quijt u dus in vreugt en pijn

Het lal ons hert een balfem zijn.

aU



i lo Chr'ijïdijcke '^ed^ndaingen,

A Is de Sabéefiy de Chddéen^ de Wmty het T^fr, door den duy-

Vel ont/ïel^fij lobigoederen^ kindereny endegejontheyt hadden

"pveghgenomenj hy enjêjide niet Godt beeftet gegeven , maer de duy^

'velheeftet yyeghgenomen^ maer hyfeyde de Heere heefcet ge-

geven, de Heere heefcet genomen, de naem dts Heeren zy

gefegent. Job i. 21.

tAls Simei den Koninck^Davidvloeckte ende met fïeenen yyierp,

en dat Abijai denfehen daer over den kpp wilde af-houvve,fo heeft

de K.oninckJulcx belety Let hem vloeckcn {fyde hj/ ) vva^t de Heere

heeftet hemgeheeten. Samnelz, 16. 10.

Vyat vviUmWy ons njergapen aende gheene die mijfchien ons

fonder ofte tegens alle redene rverfmaden ? Onpfaeci^n en T^jn daer

nietijajiy VVy hebben metten Heere onfen Godt te doen , byden

WekkenWj duyfentmael oVer in hoon,Jmaet/verachtingen en alwat
ons njerdrietigh VVefen mocht, wel "-verdient hebben ^ Wat is ons

dan daer aen gelegen hoe ofdoor wien de Heere onjè Godt ons dat

toe-brengt , dewijlewy allenthalven vvel Weerdtgh ï^« dat het

ensJoude toe-gebracht werden ? Teyl.

In tegendeel --v.in t geene '^oorfz. is dient ghelet , dat Sfau lacob

njriendeltjcken bejegende, dat de Barbaren Taulo beleeft Waren, dat

AttaxerxeJ Nehemiegunfiighvvas y dat de Cypier tot Jojèph goede

genegenthep toonde , dat de leeuwen T)antelgeenjchade en deden y

dat
( fcgh ick^ ) dit alles met de menfchen maer Code alleefie endefj-

ne '-vaderlijc^e gunjie toe is tefchrüjVen.

In afflidionibus averrere debemus oculos ab eo qucm noftrarum

calamitarum caulam clFe videmus. Deus potius refpiciendusell,

quihomine ilJo tanquam inftrumento utitur j Ita rede ratioci-

natus efl Rex David. SammL 2. 16. 10.

Ute



ChrljiL lifiie Btdc?. ckjnoen. \ 1

1

T)ie Tfcrde /lallen gcrn Ypo cs ;^« ver nafi ijl.

H et peert dat is gewoon meeft in het nat te (tallen

,

£n daer veel waters is, daer laetet water vallen •,

En fchoon men dagen langh rijt om het gantfche lant,

Ten loft naeu eenigh vocht ontrent het dorre (ant.

Siet daer een rechten Itreeck, waer nae de menfchen leven:

Wie veel heefc , dieontfangt, den rijcken wort gegeven,

Hoe yemant grooter is, ofhooger is geraeckt

,

Hoe een, die fchencken wil , de giften grooter maeckt.

Maer hoort, ó weerde ziel, dit zij n verkeerde wegen

,

Ghy, brengt daer niet en is , foo vintmen rechten zegen

;

Ghy, fchéckt daer honger woót; ofnoot eé fchamel ma,

Die, mits hy niet en heeft , niet weder nooden kan

:

Dat is een recht gefchenck, dat Godt fal weder-geven,

Of hier ( indien het dient ) ofin het eeuwigh leven

;

Want deugt aen eenigh menfch gedaé, en niet geloont,

Wort boven al bedacht, en boven al gekroont.

Terent.

Quam iniquè comparatum eft ! ij qui miaus habent
Vt femper aliquid addant ditioribus.

Mart.

Sempcr eris pauper, fi pauper es, AEmilianc,

Dantur opcs nuliis nunc, nifi divitibus.

Q q q Als



UI Chrifidijck^ Bedemkingen.

A Is elck voor fijn huys veegt , foo worden
alle ftracen fchoon.

Het beeldt mochte ^jn een wijfen een rvrijfier , op haer bejfemen

lemende3 ende tfamen ki'pende j een bejètte ^rowwe haer aen-Jpre-

k^nde^ in "voegen als 'volgt

:

\f\F el fneege meyt, en defcich wijf

j

^ Ey lieve, waerom dit gekijf?

En waerom roepje door de buert

Dat Trijn haer ftoupe niet en fchuert ^

Dat Heyl noyt rechte buerfchap pleegt
j

Mits fy haer ftrate niet en veegt ?

Dat Griet haer goote ftincken laet j

En nimmer hant aen befTem flaet ?

Vriendinnen houdt u doch geruft

,

Het kijven heeft doch geenen luft

,

Een yder keere voor fijn huys

Soo worden alle ftracen kuys.

Hoe dienftigh waer het voor het landt

Indien men geen klappeyen vandt

!

Indien en man en echte wijf

Bemoeyde flechts met haer bedrijf,

Bemoeyde met haer eygen ziel ^

En dacr een ftaege vyer-fchaer hiti

.

Gewis dat waer een dienftigh werck

En voor den Sraet, en voor de Kerck
j

Want als een yder 'tfijne doet

Dat is voor al de werelt goet.

(Jirt



Chrifielijcke Bedenck^ngen, ï^5

" XL ivcvrcn ciKc ivc^c rein.

Il al. Se ogniun fpctz^lfe da cafafua

tutta la cuajkrehbe mtta.

Ck vol dk mal d'altruipenfi pri-

ma di li4t.

Nederl. ï^ct tijoutjc f^ïaffs/met cTocbcii fföijn/

Clth inpe fyn Dof/ ta icU ftct mijii

Ital.

Frang.

Ital.

ISle orcchi 'm fegrettn'è occh'i in ia'.

lettera^ nemani in tajcadaltn.

Qnfa ifatüfuoii non simbrat-

ta Ie mani.

^\é ttc^ nit Ojcnncf / Ui Hafc nir. Hoogd.

llDat u niet en bzant / baten boeit niet.
^^^^^^^

g^acr tlth rjcmfclfiï foecfet / öaet m^
inant i)eilo|c».

Que chacun mercicr Fran^.

Portefottpamier.

Quant d'autre parier voudrtU

Regarde tcy é" '^ tairas.

«eir& lupe fijn [}of/ en ic6 ben mijnen/ Nederl.

^ofalDetonfempt Ijaeji UerbUiijncn,

T>i quclche non tï cale

t^Qm dir nè ben ne male,

y» chacunfmB hien

QutfaiSi lefien.

"Non cercar quel che non ti tocca.

Syrach 21. 2j.

ÊenfotBijcBtpemaJttbjpterbenfïecenin/ inacceeH to0!3 menftf)c Wijftbup-
ten (iaën.

Syrach 18. 20.

^tcaffet te tooien u felt3cn/ eer göp anberc licDen oojbcelt.

Plaut.

Curiofus nemo eft, quin idem fit malevolus,

Eicht. hifl, 4.V. 24.

Vituperare eft dulcius quam laudare, id omnibus ferë hominibus

natura infitum, & male.

Vid. Srafm. fol. 480.

•Spartamquam naiflusha .c oma.

DuVair.

llfant que chacunJèrTe a U repMmue deJon meJJïer,

Q.q q 2 De



T 24 Chrijfdijc^ Bedencktngen.

De keers die voorgaec licht beft.

/^ hy , die wilt in het duyfter gaen

,

En treet niet al te veerdigh aen,

Maer
(
geeft de manegeenen (chijn

)

Soo laet de keers uleydes-man zijn.

Want anders foo ghy veerdigh treet

Eer ghy de rechte paden weet

,

Soo rtoot ghy licht een blaeuwe fcheen.

Ofvalt wel in de modder heen

;

Betreet daerom geen vreemde ftraec

Voor dat de fackel vooren gaer

,

"Want licht gedragen nae den man
Wie iffet dien het baten kan ?

Als ghy een faeckc neemt ter hant.

En doetfe niet met onverftant

,

En doetfe niet als inder nacht.

Dat is , te vooien niet bedacht

,

Maer laet voor al een helder licht

Laet Reden leyden u geficht 3

En maeckt dat ghy u dingen weeght

,

En goeden raedt te vooren pleeght

,

Maeckt dat ghy langh genoegh verfint

Eer ghy een wichtigh ftuck begint
j

Want koomt het licht eerft nac de val

Wie is het dien het baten fal i

•frerfiiueer gQjJ begint.

«Cecfï toic&t / Dan luacgt.

2^actitüoo;I}att)t.

Jlae raeöt geïjjacli iiopt tnan.

Üae-rou/ toijben rou. Ncderl.

^ben/affigltay
j^^j

Che benjiconjigiut.

Ittópcrtögcfcfttet/

^aa[):elpt iiae&Iagcn niet.

Priufquamincipias coafulito. Jrf/»y?.

De



Chrijïelijck^ Bedeackingtn, \ if

De keers die voor gaet licht beft.

0^ een ctnderenfin,

\7 \7 anneer het licht gaet voor den matij

^ Dan iflet dat het baten kan j

Maer brenght het ycmant achter aen,

Soo kander niemant fckcr gaen.

Segh, wie en valt of rtruyckelt niet

Die inder nacht geen licht en fiet ?

De boete die een Chriftcn hert

Van Gode voor-gefchreven vs'ert.

En dient niet iiy t te zijn geftelt

Tot ons het lijfter aerden helr

;

Neen, vrienden, 'tis de belle deught

Dieop-vvaft met te groene jeught.

Hoc ! ifiet niet een fotte waea
Te loopen opde ruymc baen

,

En uyt te ftellen alle tucht

Tot dat de jonckheyt henen vlucht l

Tot dat ons oude dach genaeckt

,

En al de leden fwacker maeckt ?

Ey fegt eens, vrienden, met befcheyt,

Is u het leven toe-gefeyt

Tot veertich, vijftich, tTeftich jaer J

O neen, ghy zijc in doots-gevaer

Tot aller uyren, t'aller tijt

,

Soo haeft als ghy geboren zijt

,

En dickwils die de kloeckfte fchijnt

Die ifTet die voor eerft verdwijnt.

Ghy daerom, voor den beften raet,

Maeckt dat u licht voor-heenen gaet

,

En geeft u jonckheyt aen den Heer

,

Dat ftelt u vaft voor immermeer.

P pp j



11(5 Chrijlelijcl^ "liedenekingen.

%m berou / felöcn gcctberou.

ï^onben en getftmcn geen bïootbecn / toacrom acii >l5obteeH gcraêmte»

ErpeniuJ in Adag. Arab.

Accende lucernam ante tenebras. .i. illumina te bonis operi-

busantequam (uperveniat Icnedus aut mors.

Sen. de Brevit. '-vitte.

Qux tam flulta mortalitatis oblivio in quinquagefimum aut fexa-

gcfimumannumdilfeirefanaconfilia, & inde veile vitam in-

choare, quo pauci eam perduxerunt ?

Atigufï,

Omnium terribilium nullum magis horribile quamineo ftatu

aliquem vivcre in quo non audeat mori.

Seneca êpifi.s^,

Pulchra res eft confummare vitam ante mortem.

Seneque Sfifi. 27.

Bstu jeune? quenchautil? onnecontefoiicylesans ^ onnefuit

en qml lieu la mort i'attend, tAttend la doncq en torn lied,

Hieron. €ft/hl. ad Paul.

Qui fefe móriturum recordatur aflïduó , is terrena omnia facilè

contemnir,perveram acferiam converfionem adbeatum obitum

fefe pra^parat, fincerae pieiati (^udet
,
patienter adverla qusvis to-

lerat, & ardenti vitïe aeternae defiderio corde tenus flagrat, &c.

Qttie»



XXXIX. 127

Qujen eflrofie^a y/i?ion caeelcaminoadclanta.

A Is yemant over wegh in haeften koomt getreden

,

En ftruyckclt metté voec, maer recht da noch de lede,

Die maeckt dan fnelder vaert als hy te voren plach

,

En fiet oock beter toe als hv te voren fach.

Sier daer een toeren trooll: vooralle vrome zielen

,

Sy worden op-gerechr, oock doenfc; neder- vielen

,

Al Oibhert meniobmael, al whbbert hun de voet

,

S'^ blij ven cKer ftaen^ en njaecken beter fpoet.

Op



i iB Chnjldijck^ Bcdemkingen.

Op, op dan, treurich hert, geen moet en dient verloren

;

De prickels van het vlees die zijn u nutte fporen

:

Recht flucx de leden op, dat voegt een Chriften man,

Nadien hem oock het quaet ten goede dienen kan.

NTeri? ii Tï i^ (Tntjifftcrt m luet cii balt/ boj^ i Ceky qui bromhe sil ne tombe, il a. Franc>ixeacu. jL/ ömtucsü. i - ---

<^' ^r^^///?^<f (^ ne chefpöifif s'a-

"^*
vjfjce de troüpieds.

^ uien efiropieea
, ft non cae elca-

Spaens. ^*^. -^
,

,* '' •'

mmo adeUnta,

vattce.



ChnJIelijcl^ Bedencli^n^en. \if)

Een gebranden hont vreeft oockhcc
kout water.

Bet beeldt kan ^jnjemant die uyt een heec^op een hont Water

Jfrengty de hont daer '-van in aller ijlwech loopende.

"^Terdriet, anxc, tegenfpoec, en diergclijckc fl:.gen

^ En zijn niet alle tijt te noemen quade plagen
j

Want boven menigh nut dat hier uyt rijlcn kan

,

Soo n:iaeckt het ongeval een kloeck en handigh man.

Men fegge watmen wil, die fachtjens heeft gcfeten

,

En kan niet, foo het dient, veel nutte faeckcn weten,

Maer een die lift en leet heeft dickmael uyt gtftaen.

Leert wat de we relt is, en hoe de faecken gaen.

Een vos die aen het lij fden ftrick eens voelde prangen

,

Is naemaels wonder fchouw, en qualijck om te vangen

;

Een vis die eens den haeck wert in het aes gewaer

,

Wat voedtfel datfe vinc daer vrecftfe voer gevaer
j

Een fchaep dat eens den wolff is uytten mont genomen

,

Wil nacu fijn harders hont ontrent hem laten komen

;

Een duy ffwel eer ontfnapt de klaeuwen van den vakk.

Al waflc v Jor-ti)ts flecht, die wort ten Itften fchalck -,

Een menfch die inde ftorm eens fchipbreuck heeft gelede,

Vreeft oock een ftille ree, en vry niet fonder reden
j

Een hont die eens het lijf van fode was verfchrocy t

,

Schrickt oock voor killigh nat dat in de beecken vlocy t ^

Een huys-man in het wout eens vande flangh gefteken
,

Of fchoon hem al de giff is uytet been geweken

,

Die houdcet voor verdacht foo maer een hagedis

Koomt ftijgen uvten braem, ofuyt het groene lis.

Wat dienter noch gefey t ? De fchippers leercn varen
,

Niet inde ftille zee, maer inde felle baren

,

Want dien het alti jt gaet ofnaer of boven wenfch,

En weet noyt, fo het dient, de gronde vanden mei-fch.

R r r Sietl



i >o Chnjielijcl^ '^edenckingen.

Siet ! als ons eenigh leec of harde flagen raecken

:

Dat kan oock gecken felfs tot wijfe lieden maecken

,

'tFy hem die my bedriegt, maer foo hy't weder doet,

Soo is hec 'tfy voor my, en ick ben maer een bloet.

Ital. T) are alliJdrciJcaMpaü pmpre,

cti mungme il cajcio mlla

trapoU.

Il can Jcomto ddl' acquet calda

ha pauca anco dellafredda.

Ncdcrl. ^acöe fmacSen Icetêit tud.

l©atljcrfecrt/öatlttrt.

5üwmant Ittrt alö met fcöattc of

ftOaiiDc.

IBDatnieit niét en btfucrt/ <n bcfoct*

men niet.

IflPat niet en Bo(l/ en öeugt niet.

Nedetl.
plagen maccüen luijis.

'tl0ecb}antfiint bjeclï Oet bper.

I><©nüefoc[)tc/ Donbebotliite.

Il can battuto ddbajlone ba p<t~ l"l-

ura delf ombra.

>!2enrjontcnriccfitm'et aen^tfeant
, .

5Daei- iyp De ncuö eeup Jjccf-'. ii:li|-n!t,
*^'^'^2"'

(^hï e fiato morfo dells fcrp'i Im

paura delle Ucertole,

Des plaitson devUntfage,

Ov'id. Trifi. 1 . €leg.

Terretur minimo pcnnje ftridore columba

Vnguibus accipiterlaucia faftatuis.

Non procul a üabulis audet decedere, fi qua
ExcufTa eft avidi dcntibus agna lupi.

IdemdeVonto tib.2. ^leg, 7.

Da veniam qurcfo, nimioqueignofce timori

Tranquillas etiam naufiagus horret aquas.

Qui femel eft lirfus fallaci pifcis ab hamo
Omnibus unca cibis xra fubeflc putat.

Scepc canem vifum longè fugitagna, lupumque
Credit, & ipfa fuam nefcia vitat opem.

Membra rcformidant mollcm quoque faucia ta(flum,'

Vanaque follicitis incitat umbra metum.

Corti



rhnjïelijcke '2edenckingen. 1 ^ i

Coiti rami, vindeniia longua.

Uet beeldtfoude hier konnen VPefen een hoyenier , jmeycnde een:n

yyilt-gewaffen wijngaert.

/^ f fchoon u hovenier den wijngaert placht te fnoeyc

,

^^ Soo datfe niet en mach in volle cacken groeyen,

Ghy, dcnckt noch evenwel niet eens in u gemoet

Dat hy de plante fchent, ofeenigh hinder doet
j

Ghy, weeft hier in geruft, oock Tonder eens te klagen

,

Al iffer weynigh houts, het fal te beter dragen

;

Sictj watmen neder houwt ( daerom ghy zijt beducht

)

Dar IS maer los gewaey, en loten fonder vrucht.

Wat liTcr, aerdts gemoet, wat ifler al te klagen

Van dl uck, en tegenfpoet, van veelderhande (lagen

Die u den Hemel fent ? ey lijdt de nutte pijn

,

Het vleys is u te gul, het dient gefnoeyt te zijn.

Geluckich is de menich , oock midden in het lijden

,

Al sGodt, door harde tucht, fijn herte koomt beftiijden

;

Wel fnoeyt, 6 Vader, fnoeyt, en ruckt uyt mijn gemoet

Al wat in eenigh deel u vruchten hinder doet

,

Falx attcnuat lafcivicntia.

ïDcpmoöjjoutjï/ bceliJiucötCH.

Joh s- 17.

^alifF) iö bc nitnfcl) bitn<l?ott(Trtiff / bafiom fu totpffrjtrttibcfmlïijtiiiige

Deö',=tImafö»Sfiii3nKt/UjaiuJ)pDcilüoi;Dt tiiöc bcibuiDt / Ijp flact cii fijiic

l)anD( i)eei(.

R r r 2 Lam-



131 XL.

Lampada trado.

De ou-
de man
iprceckc

"pX it licht, mijn weerde kint, de fackcl van het leven

,

"^ Was van het hoogfte Licht voor defen my gegeven

,

Nu heeftet voor een tijt, nu heefcet my gedient,

lek gevet heden u , als aen mijn naeften vrient.

kk heb het langh gebruyckt , en ben met ftaege fchreden

Op mijn befcheyden wegh ten eynde toe getreden

,

Nu ben ick op het left, nu ben ick aenden put

,

Daer is een licht bequaem, daer is een fackel nut

:

Ghy



Ghy hebt in tegen-deel van heden af te dwalen

,

Nu op een hoogen bergh, dan inde laege dalen

,

Nu op het vette kley, dan op een dorre ftrant

,

Nu op een harde klip, dan op een drifcich fant

;

Treet op de rechte bacn, en mijdt de flimme wegen,

Gaet midden op de ftraet , en fchouwt de vuvle ftegen
;

En twijl u jonckheyt duert maeckt dac ghy niet en malr,

En als ghy trager wort, (iet dat ghy niet en vak.

Wel gaet dan, lieve, gaet, ó fpruyte mijner lenden,

Ghy waert mijn eygen vleys,eer u de lieden kenden,

lek ben nu uyt-geleeft:, en ghy begint de rcys

,

lek gae nu, fiet ick gae, den wegh van alle vleys:

Dit IS des werelts loop, de kloecklle menfchen leven

Tot fy een ander mcnfch den fackel over-geven,

Dus gaet de fnelle tijt, geli jck een ftaegc ftroom ,

Dus fteeckt het nieu gewas het oude vanden boom.

DeduAum hoc adagium acertaminibus quibufdam vctexum
inquibuscurrentes facemardentcm geftarcnr,quam dcfati-

gatusproximo in raanum dabat, Is item dcfcflus aMjjac dcinccps

alius alijjflicceiTione quafi continua. Hujm rei mtntionemfacit Plato

iibrode repubt. .i. PJufdntM in Atticls.Herod- ia Vrania. Itaque lam-
padatradere, dicitur deeoqui jam veldelatfatus vel emeritus in

alios munus gerendum ab fc transfeit.

Lucret'ms.

€t ijuaft curfores vita kmpada tradunt . De Animalibusagit , qu.t

fucccfsione propagantut vita per vices ab alijs in alia transfuHi.

fktode Ltgtbm 6. ait cives oportere liberis gencrandis & cducan-

dis operam dare , ut vitam quam ipH a majoribus accepiflcnt vi-

cifsiraquaii lanipada fivetirdamardcntem poAcris alijs poft alios

tradant. Fodempertmet illudPerfmnum.

Qui prior es, cur me in decurfu lampada fofcis? Tticiendum erge lic

ut SenecA dicit : Rectum iter quod fció cogiiovi , lafTus crrando,

alijs monftro.
R r r X gUu-



ij^ Chrijïdijcke "Xedenck^ngÉn.

CUucuj Abud Homemm.

Talc quidem genus eft hominum qualc eft foliorum.

Quorum haec ventus humi fundit, rurfum illa virdcens

Profcrtfylva.fimul veris cum afflaverit aura.

Qh^o carntine Pyrrhonem Academicumpeculialiter dele^atttmfuijp,teflatur

Diogenes lAirtm.

Rurfum Homertis Iltad, <^.

Frondibus arboreis fimiles, nunc uberc foetu

Exuperant, Icetiquc fatisvefcunturagrorum,

Nunc rurfum intereunr, evanclcuntque caducf.

yid. Gr<£Cos verfde apudSrafmumfroverbie, HomohttlU.

Kon abludit ( ut mhi quidem videtur) illud quodlegitur Numeri cap. 2 o,

26,

Num. 20. 23. 26,

Ende de Heere Jprac{_ tot Mojè , Neemt Aaron ende fijnen Sone

Sleajefj ende le^dtjè op Hor intgebergte^ ende treekt Aaronfijne klee-

deren uytjende trecktfi aen^leafirfijnen Sone i ende Aaronfalhem

aldaer ijergaderen totfijne ^vaderen endefieryen. Doen dede Moy~

fis als hent de Heere geboden hadde y ende klom op Hor in hetge-

berchtCy <-uoor dergantfiher menighte.

€nde Moyfies toogh Auronfijne kleederen uyt , ende toogjjfi £leA-

fitrfi'nen fione aen y ende Aaron fierf aldaer boyen op den bergh^

Moje dun ende Eleafiar klommen af vanden berge j inde doen degant-

fihe menightefiach dat zAaron yyegh y^as, beyveendenfiy hem der-

tich d'igen^ het gantfiche huys Ifiaéls.

Ia vie



Chrifielijck^ Bedenck^ngen. i^j^

La vie ei'hMime, "vn chemin d'hjvcr.

TT et leven van den menfch is even foo gelegen

Gelijck des winters doen de gronden van de wegen^

Al wie dan reyfen moet die ilTer qualijck aen,

Want 'tilTer glibber-gladcal waer hy meynt te ftaen

:

Men vint geen wagen -ipoor, gee peyl van menfche tredéj

Hetfchijnteen ftaege floot daereerfl: de koetfen reden
,

*tls al gelijck een meyr;> waer datmen henen fiet,

Men kent den rechten padt , men kent de graften niet
j

Enofferalmiflchien een plaetfe wort gevonden

Daer voor een klcynen tijdt de voeten leker flionden
,

Het is een kort vermaeck , want nae den tweeden pas,

Soo iflet weder vuyl gelijck het elders was.

Wat raedt in dit gevaer ? niet beter als te letten

Waer datmen even-ftaegh de voeten heeft te fetten

,

En dit roe datmen koomt op'c eynde vanden dagh

,

Daer een vermoeyde ziel haer rufl:e vinden magh

;

O \Vcgh, ó ware Wtgh, befliiert mijn lofle gangen

,

Op datfe nimmermeer int flick en blijven hangen

,

Geeft dat wy, voor befluyt, ten leften mogen gaen

Daer nimmer winter koomt,maer eeuwigh rofë ftaen.

Por 'lingun tcmpero , no de-

xes cl camino real
, por el

fendero.

Fran^. Po»r ijuelcjue temp cjuil face ne

Uijje Ie chemin rayal tour leftHtier,

Defque naci lore, y cada dia

nace porque.
Spacns.

Bes ejueje nafcjuisjepleuray,^ chaf- i'tainj.

que jour naijl lepoarqucy,

A fronte pr^ecipitia
i^^^

Atergolupi.

Vita hominis militia fupertcr-

ram.

Ncderl. mt geloijigcti öebbcn beltent bat fp cafïcn en b^ccmbclingen tonren oa aerbwt.
Heb. 1 1. IJ.

Nach
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^h(ach den bletktwfdllen die heum.

VV anneer ick trede door het wout

,

En fie het rijs en jeuchdigh hout
,

En dat ick vind' een populier

,

Een hoogcn eyck, een lagen vlier

,

Een lind'j een ijp, een buck, een es

,

Terftonc foo krijgh ick daer een les

,

Want t'vvijl ick eenfaem ftae en poogh

Mijn geeft te voeden door het oogh

,

Soo vind' ick Tonder twijffel wat

Dat dienftigh is te zijn gevat.

Een boom die vanden gront bederft

,

Ofonder aen den wortel fterft

,

Diens af-ganck fietmen aen den top

,

Want hy krijgt ftracx een dorren kop

,

En wort foo voort in korten tijt

Sijn loofen groene bladers quijt,

Tot hy gants kale tacken krijgt

,

En dan eens mede ncde -fijgt.

Al waft de menfch met uy t het velt,

'tis even dus met hem geftelt

,

Want als de jeugt hem nu begeeft

,

En dat hy fchier is uyt-geleeft

,

Sijn hooft dat wort hem kael en glat

,

Sijn aenficht rimpelt boven dat

,

Sijn tant, die vaft gcwortelt ftont.

Die komt hem vallen uyten mont.

Wel ghy, wien dus de jeugt ontvalt ^

Ey lieve, 'tis genoegh gemalt

,

Gaet maeckt u veerdigh tot de reys

,

Ghy treet den wegh van alle vleys

,

Want als de tacken vooren gaen

Hoe kan de boom dan lange ftaen ?

Quid
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Ouid eft homo? Lucerna fub diopofita.

"C en keerfe van den wint aen alle kant gedreven

,

Dat was in ouden tijde een fchetfe van het Icvcn^

Een af-druck vanden menfchjeen beelt van alle vleys,

En 'tis ( nae mijn begrijp ) gefproocken nae den eys.

Want fooder groote wint koomt opcer aerden rafen

,

Stracx wort het flicker-licht met krachten uyt-geblafcn
j

Offooder ftikc koomt, en dat de fonne fchijnt

,

Ey fict 1 de fackel fmelc, en hare glans verdwijnt j

S s s Indien-



Indicnder cenigh nat van boven koomtgefcgen

,

De keerfc ftaec en queelt oock vanden minftc regen
j

Ofkoomccr drooge vorft^die inde wangen bijt

,

Het vyer dat wort verteert , en al in korten tijt

;

Offoo een foete lucht ( dat niet en kan gefchicden )

Wou aendeteere vlam geftaege gunfte bieden,

Eylaes haer fchoone glans gaet efter haren ganck

,

En wort ten leften afch, en niet als enckel ftanck.

Wat is doch van het vlcts ? dacv zijn verfcheydc faecken

Die ons ( men weet niet hoe ) tot ftofen affchen ir^akcn j

En fchoon men langen tijt behoudt ceo goeden ftant.

Noch wart de Icven-vonck een leften uyt-gebrant.

Ach waer flch yemant kecrr, ofwaer hy koomt getreden,

Dcdoof,dcbleeckedQotidierichcm in de leden
^

Dies fchoon mé hier bequam fijn volle herten-wen fch,

°tïs al maer korte vreught. De doodt is Inden menfch.

P'arro.

Homo bulla, co magis & fèncx.

"Vmbra fumi_, homo.

T^indariis,

'Vmbrx foraniura homo,

Syr. 17. ^p.

3Dat iö torö etii maiffttc öeüJï jic bp niet ontfïei'fTclrjcB en ijJ i

Videplura npudérafmt)fi ad Adagium hoc Homo buila.

Een
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Ecnouvit voer n)An hoort geerneïgeklAp
van de fweep.

C iet Gijs den ouden knecht die hoort de peerden trappé.

Die hoort de wagen gaen, die hoort de fwepen klappé,

Dies rpringt (ïjn hert om hoogh, en dat va cnckc! vreugr.

Om dat hy wort gcwacr den handel fijner jeugt

;

Nu wou de ftramrne gaft wel rijden aendcr hcyden,

En meteen fnclien keerden wagen omme-leyden,

Hy wcnfcht te mogen zijn daer Kees met Acfjen fpcult

,

En daermen uy tter borft op alle bruggen heult

:

S s s i Xiaer
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Maer dat hem meeft bcwceght dat zijn de volle kannen

,

Ter plaetfen daer men plach den wagen uyt te fpannen

;

In't kort', het koomt hem voor wat hy te voren plach,

En (iet, de wil is daer , fchoon hy niet meer en mach.

Men vindter over al die in haer oude jaren

Noch even zijn gemoet als fy te voren waren

,

Men fiet dat hun de jeugt noch inde leden rijt

,

Al is haer kranck geftel verwonnen vanden tijt.

Niet foo, vernieude ziel, maer laet u oude Tonden j

Oock eer dat u de tijdt de luften heeft gebonden

,

of ifler niet gcfchiet, ten minften mijdt het quact

Als u de fwackhey t felfs tot beter fedcn raet

;

Een, wien de frifTe jeugt noch krachten koomt te geven

,

Die moet geduerigh fien hoe wel te mogen leven

,

Maer die nu trager wort moet letten boven al

Hoe dat hy Gjnen tijdt met Tegen eynden lal.

Franc.
TT Ifonvtent teujiours rebyn defts

fiufiis.

Spacns. QibrutlU jite Juelemamtryprure

Ie elfaUdaur.

I'ranc.
chevretu accoüfiume de tetter lepA.

lais luy dewAnge.

<ecn ouöt jagöw §oo?t geecne banöe
Iscderl. öjepecp..

^ft rijyt Baejr op een ouöt ijsf.

3,11 eeH natten poel fjs Daefl a^oeglj
cercsent.

Lupus pilum mutat, non raen-

tcm.

Ncded.

Lat.

€enüJoIffönptiiofö nart fdjaep/afeJ Ncderi
ïjeitJ be 5tcle iijJt-gaet.

ixcatri.

Atticus moriens manum porri- ^^
gif-

Thxd./ak 40.

Anus jacete vidit epotam amphoram
Adhucfalerna fxce & tefta nobili

,

Odorcm quae jucundum late fpargcret

,

Hanc poftquam totis avida texit naribus ^

O fuavis anima ! qualem te dicam bonam
Ante hac fuiffc ! tales cum fint reliquice.

Hoc quo pertineat ; dieet qui me noverit.
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Ilnejlfas libre cjui traine fin Ikol

Het A 1 ben ick heden losj al fchijn ick ongedwongen

,

fpïeeck: Al loop ick in het velt, en make vrye fprongen
j

Soo ben ick evenwel niet buyten flaverny

,

Vermits ick noch een flaef fie loopen achtermy

;

Ick vocle noch een deel van mijne banden flepcn

,

Dies ben ick in gevaer om haeft te zijn gegrepen 3

Want foo hy, die my volgt , hier op maer eens en trat,

Soo wacr ick wederom
(
gelijck als eerft ) gevat

;

S s s j Soo
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SoD waer lek meer als oyc gefchapen om te lijden.

En vvic en iouder niet op mijne leden rijden ?

Ach 1 wien noch eenigh jock ontrent de leden hangt

,

Die flcept dat hem bederft, en dat hem weder vangc.

Maer, vrienden,die het peert aldus mocht hooren fpreken,

En hangt niet aen het dar, maer let op u gebreken
,

De muyl-bant is het Vlees,en 'tpcert.een moedigh beeft,

Dat is in Ólc^c prent een af-beelt van den Geeft

;

Heeft yemant rechten luft om van de droeve fonden

Niet meer te zijn geboeyt, niet meer te zijn gebonden,

Die breecke t'cencmael haer ongeluckigh zeel

,

En dat van alle kant, en tot het minfte deel

:

Want foo u flap beleydt wil yet hier in verfchooncn

,

Het quaet, dat over-blijft, (al wis fijn meefter loonen
j

Eendie fijn banden fleept, al fchijnt hy los te zijn,

Raeckt licht (eerhy hetmeynt) al weder inde pijn.

llncJlpM lihre, ejni trainsfon licel.

Is mihi (ervus erir, ne jadet libera colla

Si cuiquam a tergo trahitur pais magna catcnie.

?©ic «J^oöt üjil bkncn / öt'cn mcetet enift jijn.

liïan't oi&cupt öitiit itiet (jet looff alleen/ maer be toojtel upt-cetogcn.

55e gccfi ftptit niet/ Wmt/ maecöoot u acrtfröelcöcn/ cftfi: "ip wijr. forc a
f)eiie etc.

Eettydfen het of^erfiegebiedt van eentgeftadt bevoleu ü ,fo hy J^omt

te njtrnemen dcLtter acht ofte thiert ijerraders hmnen defiadt zijn ,

plach hy jichgeruft teJlellen ab hy vijffffteJes Vttndefclve bekomen

eninhechtemffegefielt heeft ? gevvif/'eltckjieen, Itv engeeft fjn T^le

geen rufte Tfoor hy alle deplve by den kpp geVat ofteymmers tyt-

terftadt oejaeght heeft i hoc Ifiaet ons cwders te handelen met ons

geejidïjcke a^erraders ?

Vanno
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Fannopm felli di volpi cbe d'afimmfellkiam.

T efl dacr ick {lont fn keeck ontrent een pelleticr

,

L).)er fich ick menigh bont va menigh felfaem dier:

Ick facher boven al veel vofle-vellen hangen

,

Die w.iren metten ftrick, ofopten jacht gevangen

I:k lacher evenwel ruaer eenen cfcls- vacht

,

Die by Gjn meefter felfs te koopen was gebracht
j

Nier dat het laftbaer dier was yewers doot geflagcn

,

Ncenj vrienden, 'chadtgeleeft toe aen fijn lefte dagen
;

En



m Chrijiehjck^ Eedcnck^ngen.

En even doen ter tijde {oo was het trouwe beeft

Sijn heer ( vernnits het fterff) een droefheyt inde geeft.

Siet! hieropftontickftil: ickfach de vofle-vellen

In foo een grooten hoop, fy waren naeu te tellen

,

lek fprack den mecfter aen, en feyde tot den man

,

Ey lieve 1 fegh een rey s, fegh hier de reden van

:

Menfet (dit fprack de vriendt) geenftrické voordéefel,

Maer voor den loofen vos, ofvoor den dimmen wefcl
j

De reden is bekent : wie doeter ymmer quaet

Aen ecnigh Vreedtfaem beeft, dat rechte wegen gaet ?

Maer al het boos gefpuys, dat niet en is gebooren

Als om fijn even dier met liften nae te fpooren

,

Dat lijdt aen alle kant, dat lijdt den mecften laft,

En ( fchoon al iftet ergh ) het raeckt ten leften vaft.

lek hoorde, met vermaeck, het flot van defe reden

,

En hieltet voor een les, ons dienftigh inde zeden

;

En mits het nut verhael riiijn herte wel beviel

,

Soo deed' ick dit gefpreck tot mijn geminde ziel
j

Wat is den menfche beft ? een recht onnoofel leven

,

Dat kan hem ware ruft en goede dagen geven

;

Wel aen dan, mijn gemoet, onthoudt u van bedrogh.

Wat fchoó het fótijts luckt j het loot fijn meefter noch.

Iial.

Lat.

T / confglio cauhfo

Aljuo nutor è noc'fpo.

Malum confilium confultori

peffimum.

j^,^
Improbo ncminibcneeft.

Qii Jidikttddifarfrodeahruy^

mv. (ïd.€ Umevtar , s'a'tri l'm-

ü^n}ïngmno che nönji<z>i?jca itai,

con inganno.

Hiley hilehipir. .i.

Fraus fraudem dcftruir.

Turcks.

Lat.

A carnt ds kho^ diente deperro.
g acns.

Lat.
Nil fcire vita tutiffima.

.Siniplicitas dignafavore fuir.

2310^089 loont fytnneeftcr. Nedcri.

tia-

I



llngdfino torna adojfo alT ingmmtore.

Tanto aJ4 tl^olpe élk CAcm^ cbe 'i'ï lafck U pelle^ (^c.

Qm ambulat innocentcr

Ambulat confidentcr.

Hordt.

Integer vifce, fcclerifque purus

Non eget Mauii jaculis, nee arcu,

Nee vencnatis gravida fagittis

,

FufcCj pharetra.

luyeml.

nunquam
Sanguine caufidici maducrunt roftra pufilli.

Hucforfan referri pojfttnt quttdtim qu^ Volïtict dt

Thucydidü di£lo diJferuKt

;

Hebetiores nimirum quam acutiorcs,ut plurimum, melius & tu-

tius rempublicam adminiftrarc.

LesJitbt'ditcz^ksflus aigues {dijèntils) ne prodüifentfoi Us meil-

leures refdutïons^ g/ les emreprifis qai Jont pluéfondéesjur lejahle

desfubtdtte\quejur Ie rocher de ra'tjon , remperjent parfoü eux mep

mes g/ leurs Mteurs: Comme les horologues,qM ont les roiies (^ ref^

forts plusjuhtils ^deltcatsp defreglentfort aijement, V id. Pierr

.

Math, lib. 5r. fol. 181.

T t f j^i



Quïfe vciit garder de foudrcs quil sahhaijp,

ir\ ie voor dê blixem vreeft;» ofvoor onftuymigK weder,
"^ En ftijge iiiec om hoogb, maer liever fïjge neder

,

Want aJs de graoime lucht haer felle pijlen fchier,

Soo treftfe met haer vlam de laege dalen niet

;

Sy baert haer meefte kracht ontrent de fpitfe rotfèn

Die met een fteyle kruyn den blaeuwen hemel troifen ,

Sy velt een hoogh gebouw, fy velt een machtigh flot

,

Hy treft geen leemen huys, en min een fwijnen-kot.

Geluckigh is de menfch die gek en hooge ftatcn

Kan hebben buyten fucht, en willigh achter laten

,

Kan fèggen tot den pracht, tot eer, en totte luft,

iAl ben ick,[onder u^Joo ben iV^ dochgeruji.

^c^^i\- yxj ilje nictgefc^tcii üjojbc/ljapcist
''* Jitöer.

Ncdcrl. iD^ttöjc booj öcnblitem^ foo buprüt.

<?cn bersctcn man/ iffer üt}l an.

<DiTgei:}anbeii bt|T.

%mt\ onbttluintïi/ groott ruft.

<5emat&boojecr.

3^oc cbelöec öert / öo« bupgöfjcttttr

Franc. -^^ grandesportes fotiflint la vents.

Nedfd. ^^'«tbelaet.

^oïgcnenüJviften
^UnÜi^ti'CHfacchcn.

«J5cca ftroan Dielc fiaof.-ffe'?«, Ncderi.

'^^töW rwfC(TkTnt«t^(on3. Engels.

Celuy ne fcauroit tomber de bUn kaui Fran^.

(juina. montècjut b'unteu.

Ni pitede dargran cajcia Siucns.

A qucl aue pocofübio.

La vertu de thumilité n'ejl defplai- f«n^.

fifite a perfomie.

Sen. Agam.

Nubibusipfis

Inferta caput

Turris pUivio

Vapulat auftro

Fcriunt cclfos

Fulmina colks.

Lat.

Pfcgtandiaanimalia Deus feritfulminc nee (iiiit iiuolcfcere parva, veronihil lac-

dii. magna a:dificia magnxquc arbores fulminuni tela pcrtiuiunc. Htrfd. Itb. 7.

Qui I
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QuifefeignefeuJouvetj Ahim depcine enfepeignet.

vrm!- T^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ werk met goede rede fchromé ?

tncnfch, Mijn hayr is gants vervvert ; hoe ifier door te komê ?

kcmt^ Mijn hooft dat is geftelt gelijck een eenlaem wout
fpreeckt j)^,. j^jgj. gj^ vvort bcgaen, en noyt en is gebout.

Och ! had ick nae den eyfch mijn vlechten onderhouwen,

Soo gingt my heden wel, gelijck de nette vrouwen

;

Maer nu lijd' ick verdriet, om datter nimmer kam
Bynaeft van al het jaer my op hét hooft en quam

;

T t t 2 Nu
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Nu fitt' ick hier en klaegh, onfcker wat te maccken

,

Onfeker wat te doen, ofwat te fullen raecken

,

Al v^^aer ick ben geweeft, ofwaer ick komen fal

Daer fteuyt het gladt y voir, en hapert over-al

;

Nochtans het moeter deur. ick trccke door de vlechten

,

Want met een fachten kam en iflet niet te rechten

;

'tis reden dat hy fucht, en groote pijne lijdt

,

Die noyt fijn hooft en kemt, of niet ter rechter tijt.

Wei, ghy die mijn verdriet met oogen kunt bemercken ,

Leert uy t eens anders leet u eygen hooft bewercken

;

Kemt, kemt u menighmael, en niet het hayr alleen

,

Maer oock dat binnen fchuylt, totaen het innigh been:

Kemt u verwrongen hert, en u verbofte finnen

,

£n maeckt doch over al een reynen gront te winnen,

Want hy , wiens hooft en hert eens wel gereddet zijn.

Al kemt hy menighmael, hy kemt hem fonder pijn

:

Maer die het fondigh hayr laet wilt daer henen waïTen

,

En weet fich nader-hant geen kamme toe te paflen,

Want al wat hy geracckt, daer is een vuyle neft,

Ghy, kemt dan alle dacgh, dat is de leden beft.

Het landt dat moet gewis metdiftels over-waflen

Daer niemant in en ploeght, ofop en plach te paflen

:

De menfch wort voor gewis verwoeft in fijn gemoet
Die over fijn bedrijfgeen onderfoeck en doet.

Lat. Tntemp^rans jeger crudelem
-^ facit medicum.

Nede.i. no^te cefientngcn/ lange bjtcntfcBap.

^"'* FinchemdefreJcOy b'ifogna ri-

medktryï.

Quipe(flitraró,repC(Jiinepedit Lat.

Lat, Venienti occurrite morbo. 1 amaro.

Het

Chemirtspeufrequentez deviemtnt

herbus. ^""?-

Quefepfigre feufouvent

A hun depeine enfeptigmnt.



Chnfielijcks Bedenckinge}j, 14^

Het Waere goet dat eenjder menjche ( als h)/ des morgens fjn

hsoft kemi ) e'ven door het ïnhAmelijck^ kammen indachiïch werde

mede alsdan fch mwendeiickjefujvereny endeftjnherte als te kem^

men ^an alle '-uerdraeyde en ^oerwrongen invallenj die hy in fjn

gemoet mocbtegeVPaergeworden zjjn , want indien Wy onsfèlfs

oordeelden3 Wy en[ouden niet njeroordeelt Worden, i. Cor. 11. 31,

Icl^pjame rny dickrnaels mijnderjals ickjefe hoe emjiich hier in eenige

heydenfche Fhtlojophen geweeji zij» , diegeduerighlijcken niet afen

lieten haere leerlingen in tefcherpen datje allen dagh haer/elven had-'

den afte vra^n, ende reeck^ninge aen haergemoet te eyjfche watge-

breck^ datfe dien dagh in haer geheelt hadden ? wat quaet jy hadden

tegen-geflaen? ende in Wat deelfy haer njerbetert vonden
'

<?

Pythagoraeorum more ( inquit Cato apud Ciceronem in Sene-

dute) quid quoque die dixerioi, audierim, egcrim coinmemoro
velperi; Faciebat hoc quotidie, inquir, Sextius,ut confümato die,

cum fe ad noótumam quietcm recepiflet, intcrrogaret animum
fuum,quodhodiemalumtuumfanafti? cui vitio obftitifti ? qua
parte melior fadas es ? &c.

yid. Senecam deira lih. 3. cap. ^6.

Herat. i. Serm. 3.

D cniquc teipfum

Concute, num qua tibi vitiorum infeverit olim

Natura, aut etiam confuctudo mala, namquc
Negledis urenda^lix innafcitur agris.

T t t 3 iltiemp
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// tiempo va^ la morte vme.

A 1 die hier optcr aerden leeft

,

En 'tvleyfch tot luften over-geeft

,

Koomt fiet dit lefte Sinne-beelt

Terwijl ghy met u ziele fpeelt

,

Koomt fietet met een diep gepeys,

Want *tis de ftant van alle vieys.

Daer is geen verft
,
geen hooge macht

,

Daer is geen flaeffoo kleyn geacht,

Daer
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Daer is geen hiiys-man op het lant.

Geen vilkher aen het dorre ftrant

,

Geen krijghs-man die den degen voert

,

Geen kramer die op winfte loert

,

Geen menfche, wie het wefen mach.

Die oyt of ion of mane fach

,

Geen man, geen maeght, geen echte wijf ^

Ofdic en paft op haer bedrijf

Dus wie het zy^ ofwat hy doet

,

Die legge ftacgh in fijn gemoet :

Mijn Ziel, hoel zij tghy niet befchroomt?

De Tij t die gaet, de Dooc die koomt.

Dit is een woort van groote krachtj

Indien het recht wort over-dacht

,

Het is een breydel voor de ziel ,

Op darfe noy t in tonden viel ^

Want wie fal hellen nae het quaet

Als hem de doot voor oogen (taet ?

Wel ghy, die noch in uwen tijt

Hier met u aertfche leden ftrijc j

Gaet hecht dit vaft in u gepeys

,

En toomt alfoo het dertel vleys.

Is yemant hier in defe ftadt

Door vuyle luften op-gevat

,

Ofdoor de jonckhey t omgevoert

,

Die op fijns naeftens vrouwe loert j

ofop fijn buyr-mans dochter let
^

Om haer te krijgen in het nee

,

O die, eer dat hy dieper gae

,

En vorder in het wilde flae

,

Die



1^1 Chriftdijcke Ijedenckingen.

Die beelde fich dit fchou-fpel in

,

En fegge met een rijpen (in

:

Mijn Ziel, hoe ! zijt ghy niet befchroomt r

De Tijt die gaet, de Düot die koomt.

Indien dat u de wraeck-fucht quelt

,

En u gemoet in roere ftelt

,

Ofdat ghy, door een ouden haet

,

Van nijt en fpijt als fwanger gaet

,

En denckt, uyt enckel onverdulr,

Hoc ghy u vyant krencken fult

;

Ey toomt een wey nigh u gebreck ,

En gaet in eenigh ftil vercreck

,

En fegt daer met een rijp gemoet

,

En feght daer uyt een fedigh bloet

:

Mijn Ziel, hoe l zijt ghy niet befchroomt ?

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

Indiender is een vveeligh gaft

Die flechts maer op fijn mont en paft,

En geen foo lieve dingh en weet

Als hoe men braft en leckcr eet

,

Of fchier geduerigh poogt te zijn

By mal gefelfchap inden wijn

,

Ofdaer men met de fchijven klapt

,

En niet als malle dingen Inapt

,

lae fchier noyt eenigh woort en feyt

,

Als dat tot vuyle tochten leyt
j

Dien bid ick, wat ick bidden mach.

Dat hy een uyrken voor den dach

,

Wanneer de dampen van den wijn

Hem uyt het breyn vertrocken zijn

,

Dit hy dan in fijn boefem gac

,

En eens ter degen over-flae

Hoe



Chnjïelijcl^e dedenclqrjgen, \f^

Hoe dat fijn koftelicke tijt

Dus Ofigevoelick henen glijt

,

lac aJs een arenc henen vlucht

,

En fegge dan met diep gefucht

:

Mijn Ziel, hoe ! zijc ghy nietbefchioomt i

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

Indien dat u de malle pracht

WÜ brengen onder haere macht

,

En dat de liift van moy te gaen

V herte vult niet enckel waen

,

Soo dat n kleet meeft allen dach

Geftclt is nac den nieuwen (lach

,

En koomt dan ftrijcken over ftraet

,

Gelijck een paeu dacr henen gaec

Als hy fijn veren fteeckt om hoogh

,

En toont ons menigh glinfter-oogh
j

Ey heve, let op u bedrijf

^

Ey let doch op u nictich lijf,

En feghc, wat gaet ons menfchen aen

Soo gants te leven nae den waen ?

Mijn Ziel, hoe ! zijt ghy niet befchroomt ?

De Tijt die gaet, de Ek)ot die koomt.

Is in u hant onwettigh goec

Dat ley t en wroegt op u gemoet

,

Dat u tot aen het herte knaegt j

En dickmael gantfche nachten plaegt

,

Da: u tot inde ziele bijt

,

Oock dickmaels op u foetften tij t

,

En dat ghy des al niet-te-min

Blijft hangen aen het vuyl gewin
,

Soo ftort u neder voor den Heer,

En opent daer u iniiigh zeer ^

V v v En



En h'idz hem dat u meerder kracht

Van boven werde toe-gebracht

,

Op dat ghy, door een nieuwe jengt,

Den Ihijt ten leften winnfn rnetigt -^

Maer neemt oock dan tot uwer b<iec

Het beek dat hier gcichildert ftaet

,

En fegr met diep-gegronde tael 3

lae iegc het veci en menigmael

:

Mijn Z-iel, hoe ! zijr ghy niet bcfchroomt l

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

Ten leden, vrienden in'tgemeenj

Die noch het leven hebt te leen

Van Godt ons aller opper-Heer

,

Leeft, leeft voortaen tot fijner eer,

Gaet eygcnt hem u gants bedrijf j,

V ziele met u nietigh lijf;

Maer foo ghy noch den vleeflche leeft

,

En u de fonden over-geeft

,

Of ymmers niet genoegh en ftrijt

,

Maer dienftbaer aen de werclt zijt

,

Soo flaer u vry dan opte borft

,

Tot dat ghy naer het eeuwigh dorft

,

En berft oock vry in tranen uyt

,

En maeckt gednerich dit befluyt

:

Mijn Ziel, hoe! zijt ghy niet bcfchroomt?

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

•e» isccgOtcs öaii btr/

AlWAt een vverelts hen ^n ^mden ofhedenck^n

,

Alw.a de vperelife/fs kan aen de VFereltfchetKl^n y

Tyatfchejtjtchd te-mael'-oan onfc leden af
VFanneer men kout injitjffijgt m het di^Jïergraf.

ïufTchen



TiiflTchen twccgcfctte palen

Dat is, tijflchcn dach en nacht

Wort ons leven door-gcbracht;

Sict hoe dat wy nedcr-dalcn

Eer het yemant leggen kan

,

Oock dit Woort dat gaeter van

:

%ft öai üjp Dcii t;j: Ucvlicfciu

15-;-

Ir-H^.
Ces chojQsJont bïenJèdntcSy pUi-

fintCS a yotr, (gf dlgnes d'ejirc

cheries^ honorces pdv crltij qut

les co'itemple

:

V» jeune faiiicl

,

Vfi f/V// V martyr,

V/^ foldai rclinjeitx,

Vn lo^nme d'eftat confci'nt'teu^

,

Vn nrandfirneur courtois

,

Vn homme doóïe hitmhk

,

Vnefemme fans bahil

,

Vn compagnon allegre fa/is vanité,

V» awy (jui par honneurs ne pent

eflre chanré

,

Vn maUde jir/e» v

,

Vne ame dclai'Jayjt Ie corps avec af.

feurance (j- confoUtion.

loi". H;il. fainéï.obknat.

'^0
\\y(, tombe.

La 'enort na poiiU de cakndrier.

«OtDciotc«Se:itgccti 5llniaiiarlï.

Dopo 11 givoco cofi va nel lac-

co il ré, comme la pcdina.

<f« tafaKtèpas ne tefe

La mort a coup rauitU uie.

Contre la mort

N'y a ctnfort,

^t^ fiiffff nic^f tuotfvanticiiförtt'cmwol

(\l)fcl;tcj]"cn.

Oai a craint la mort en fa vie, U
craindra ?noins enft mort.

Er.gcls.

FraH{.

Ical.

Fran^.

Hoogtl.

Qui tnmulnm ccrnis, cur non mortalia fpcrnis

:

. Tali namquc domo clauditur omnis homo.

Moricndum certècflj&id incertumaneoipfödic. C/V.

>eneca.

Die tibi dormituro, potcs non expergifci; die experrcdo, potcs

nonamplius dormirc; dicexi^unti, potcs non amplius revertij die

revcrtenti, potes non exire. Fp. 41.

InvaditquippctempcratijTunos morbns, validifliaios phthyfi.S;

innocentiifimospoena, ItcuriiTmios tumultus.

V v v 2 ll ne



ij6 €hrijlelijcl^ 3edenckingen.

Franc
/^»^/^^^ ^''^'* ^*' ^ommence hien

ér nefnit.

Itai. - LaVuutlfintè idilodaUfem.

Spacns. Al fin loa la vida,y a la tarda loa

il dia.

Portug. A fin louua a vida;é a tarde lou-

ua o dia.

Ital. Ilfinfaïl tutte,

Frang. Lafittfai£itout.

Lat. Exitus afta piobat.

Frang. tl n'y afi fort a efcorcher qae k
queue

Mdcommence, qui bien nacheve.

^'edell. 3(1 cpube goct/ fcro f|ï al öcet.

Aufoirlowve towvricr

Au matin lbo/IeHier.

Fran^-

— dicique beatus

Ante obitum nerao fuprema- ^^^•

que funera debet.

Bene incipere egregium.

Bene definere regiura.

Ccrliirit tod begin ttcn /

^tcil0tfi teel cpnïiöcn»
Nedctl.

Ie deftre qtt'on dife ufijourdemcy-, pt-anc

Il cft heurciifcmciit mort , poiiicc qu'il

a fi bicn vcl'cu.

Omnia fic ibant, fic ibimus, ibi- 1 a'=

tis. ibunt.

Oeniis.

Cujus vitafuit lèria, mors jocus eft-

Vulgarü.

Omnia tune bona funt, claufula quando bona cft»

Jtcv:ml,

Crjefum vox jufti facutida Solonis

Refpicere ad longcc juflit fpacia ultima vits^

PctrarcL

"Vn hel mourir touteU aiie honore.

Ick.



U7
^ ck hehbe-goetgevonden,goet-gunfltge Unds-üeden ^ hierhy

^te voegen eenige Sin-fpreucken uyt het oude ende nieuwe
^ejiament. maer verjiaet hier ^ door een Sin-Jpreucke ofte

(breeck-woorti een maniere van [eggen die den lefir oftc^

hoorder 3 door redenen oneygentlickengejprohn y in-lejdt tot

eenjaecke dte ejgentlick moet verjiaen werden.

VVt het oude Teftameno;

N on arahis in hove^ afi~

no. Dcut.22. 10.

ideft ; Ne fidclis cum inficJeli connubio junga-

tur. 2<Corint> fi. M. Vel ne boni cum malislo-

cietatem ineaat, veine paria ab imparibus exi-

gantur.

Ghy en fult nietackeren meteen
os, en een efel tefamen.

tiat i'ïJ / <6fïoobigt met oiigcloolime / rfp#

nc mft onBupfrDf / flotbe met uoofe te

ijcrfcHcn/tnöienttnct. ï. Co?. 6.14. ofte

men en mof t tan Dat cngelgcË 'otm acrt

i0/getnselgrlie luevcrttna^ Ijeruiacgté.

2:^on ligahis os hovis terentis

in areafrugestuas. Deut.25.

4. explieat dr applicatTaul. i.Cor.p.

Ghy en fult den os , die derft , den
rauyl niet toe-binden.

ï^ttüjrrtHpt-aelfpt/ en te paffe gcbjarljt

'De commedente exivit cibus,

deforti dulcedoy lud. 14. 14.

InterdliadeChrifto hare dici pofTe aflérit Au-
guftinus Serm. loS De cdente, inquit, id (i\,d^

Ujorte, quat omnia confumit i Exivitcibus, id

eft, Illequidicit ; Egofumpaois vtYUS, quide
ccelo dcfcendit, Sec.

Spijfe gingh van den eter , en foc-

tigheyt van den flcrcken. Recht,

14.14.

ICuguftinuiCS bupt onbcr anbcre bit op ben
5teere CöiiPuiö ; \im bcn<etfr(reptOp)
bat iö Ijan bc ^oot ( bicïjct al berteert

)

fö fpöfe ocöafn/ bat i&/ ÖP felfö bie ge*

ffptfierft; 31c6 bf öetb^ootbejslcbenjï»

Serpenti pulvis panü erit.

Gen-i. 14. e^ alibi aptid Efaiam Tr»~

phetam : Ueft ; Similes habent labra laftur

cas. da paleas bovi, pHttaco faccarum.

Stoff fal der flanghcn broot zijn.

bat 10 / ^alaet ttae be lippen/ gaf aen iKti

00/ fupc&ei; aen be papegaep.

Antmafaturata calcahit fa-

vum.
id eft ; Saturo nil Taptt, Prov. ^t 7.

Eê volle ziele treet wel op honig-

Icem.

bat 10 / 1(10 bc mitp0 fat i^ / ban tffet meel
bitter.

Capite vulpes parvulas.

Cant. i. 15. 1.

Malorum principiis obftandiun.

Vvv 3 Vangt



7 r<f Sin-fpreucken ujt het oude Teftament,

Vangt ons de kleyne vofTen , die de

'^ün-bergenhederven^ Cant. 2. 15.

'tï©ilfe88«n/ ï»** ^^^ «"«f* infönbc*

flinfcicn öient gepeupt te toeröeit.

Melior eft canis vrum leone

mortuOy Eccl.9.4.

ideft, Mortuo leoni etiam lepores infiiUanc.

l©aer meDe fcfjijnt nac-bucttgfj.te ?tjn

gct tlfbCC-IantjS fp?eeCll-UJOO|t , Eenouden
vvolffiyen dekraeyen.

Een levendige hont is beter als een

doode leeuw. Tred.g.^.

Omni temporefint 'vejlimen-

ta tua candida. Ecdef^s». 8.

id eft, Exhibc te femper punim ac iramaculatu.

Laet uwe kleederen aller wegen

wit zijn.

tatijs / ^telt u altijt wpn eu opjecfitc'

Ut&en boo;.

K^L^CufcA morièntcs perdunt

fiiavitate unguenti. EccI.io.i.

ideft , Rem parvam negleftam , magnam pofle

cortumpere.

De fchadelicke vliegen bederven

degoedefalve. Pred. lo. i.

bat ii8 / Ifólepne bingcn bertoacrloofl/Son*

neti oofö aen grootc bingcn \i\xmx e"

na-becIboen«

Qui difipatfepem , mordehït

eum colaher. EccI. io. 8.

id oft, Malum iaautoiem recidere.

Wie den tuyn verbreecktj dien fal

een flange fteken. ^nd. lo. 8.

batist/ ©at quaet boo?fteï beeï tg^tjs fort

cpgen aen-bjijbec op't öooft balt.

Leo in via. prov. 25.13.

De leuyefpreeckt,daeriseenleeu

opten wege. Trov. 25. 13.

Glui ohfirvat ventum , non

fiminat, eccI. h. 4.

Idem ejl cum Zerxiifentenüh

:

Non omnia reformides inquit ille, nee fingula per-

ïquè conlïdercs. nam fi velis «n-rerum conlül-

tatione omnia pcrinde confiderare nunquam ali-

quidefEcies.

\i9.t\^l ( alö gericeiö cnijg fepbc ) «Cn Uje:if

niet tjccfacöttgf? tn nllejS enbe en fijwplt

niet oy pber bimjD; Vuant fao gp in ernigD

bingfi allcé toift upt-plupfciiy göp en fult

nopt pet toat rcrgt upt-toertften,

oAfcendit mors perfeneflrai

nofira^s.
Ier. p. 21.

id eft , Per fenfus corporis , oculos 8c aures prar-

fercim,tngreditur pcccatum.

De doot is tot onfevenfteren in-

gevallen. Ier. Cf. 21.

batijS/ 5De fonbc Boomt in onö/boo? onfe

up!tec(ic6e finnen / te tueten/ oogcn en

oicen.

SicHt materjita ^fili^. Ez.14,

So de moeder is , fo is de dochter.
£1. 14.$.4«>

Wt



VVt het nieuwe Teftament.
jjfi

Xy rudentes /leut ferpent&s

.

fimplic&ó ut columhiZ.

OMaif.lo. 16.

Voorfichtigh als flangcn,cenvou-

dighalsduyvcn. Matth.\o.i6.

Qui non colligit y difpargit.

Matt. 12. 37.

Wie niet en vergadert, die ver-

ftroyt. Maft. 12. S7'

Aliuf Jèminat 3 ^/^^ metit.

d'Eenc faeyt, d'andcre maeyt.

loh. 4. 37.

Qui non intrat per oflium ,

fur efi. loh.io.L

Wicdoorde dcurenietin engaet>

is een dief, loh. 10. 1.

lïhicumque cadaver y ibi ^
aquiU, JMatt. 2^. 28.

Waer een doot lichaemis, daer

verfamclen d'arenden. CJW4/.24.

2>lolite darejknóium canihus.

Matt. 7. 6,

En geeft het heylige dé hondé niet

Ex carne caro. loh.j. <f.

Wat uyt vlees gheborcn is 3 dat is

vlees. loh. 3.6.

JA(p« eft opm medico 'valenti-

bus. Aiatt.p. 12.

Die gefont zijn en hoeven geenen
medecijn-meefter. Mat.^.n.

Arbor defruóiu fuo cognof-

citur, LucA <f. ^^,

D e boom wort uy t fijn vrucht be-
kent. I»f. 6.44.

J>lihil habentesy^ omniapof
fidentcs. 2. Cor. (f.io.

Niet hebbende, enalledinghbe-
fittendc. 2. Cor. 6. 10.

TheJaurHS in vajlsfiéiilibus.

2. Cor./^, 7.

Schat in aerdc vaten. 2.0^.4.7.

Eijceprimum trabem de och-

lo tuo, Jüatt, p'.j.

Werpt eerft den balck uyt u ey-
genooge. Matt.T,^.

xMtf



i6'o Sin-fpreucken uyt het nieuwe l^ejiament,

n^ercenariusfrgit.
l$h. lO. 13.

Een hucrlingh vliet. M. 10.13.

Lucerna nejtib modio.

En ftelt geen licht onder een koré-

mate. Matt. 5. 15.

Si CAC14S c&cum dmit) ^c*
Matt. 15.14.

Indien de een blinde den anderen

Icyt , foo fullen fy beyde in de
grachtvallen. Matt- 15. 14-

Lux in tenebrii lucet.

leb. I. 5,

Het licht fchijnt inde duyfternifTe,

Vulpcjfoveas habent,

M*tt. 8. 20.

Vo(rcn hebben holen i Mat,Zi%o,

^Medice cnra te ipjum,

1mc4 4,35.

Cenccs-mcefter heelt u felven.

l4(S9 4' 23*

Nemopropheta inpatria.
Lues 4. 24.

Gheen Propheet aen-ghenaem In

fijn vadcr-lant. Lmc. 4. 24.

lamfecuris ad radicem arbo-

rüpqfitaeji. M.at,j.io.

De bijle is aen den wortel des
booms geleyt. Mat. 3 . 10.

Qui parcèfiminatiparcème-

tet. 2. Cor.p. (f,

Wie fpaerlick ifaeyt , fal fpaerlicK

maeyen. *. Cor.p.6.

^mjèminaverit homo, mi*
tel. Gal. ^, 7,

Wat de menfche fal gefaeyt heb-
ben, datfal hy maeyen. GaL ó.ji

Arundinem quaj?atam non

confringetj ^ linufumigans

non e:ctinguet. Mat, J2. z 0.

Het gekreukte rjetfal hyniet bre-

ken, 'troockendc vlas fal hy nic?

uyt-bluflen, MAt,it>,vi,



BY-SPREVCKEN,
cn

Gront-regels tot onder-houdtnge ofverheteringe

'vande gefonthejt.

De Lefer heeft te letten, <1at veel vande volgende regels moeten genomefl werden nae den »ett

vaat Landtfchap, daer defclve uyt-gefproti;n zijn.

W ort yemant fiek, ofkrijgt
hypijn,

Ecrft Godt, en dan den
medecijn.

Metmenfchen nicrjn fjtvan peft.

Met Godt veel fpreecken acht ick

beft.

Het is gefont voor ziel en lijf,

EIck een fijn glas , en elck fijn wijf

llfangue, una volta tanno
;

// bagno^ una volta il mefe
;

llmangiare , una volta tljorno,

In het jaer eens bloet gelaten

;

Inde maent eens in het bat

;

En noch foudt my kunnen baten,

Soo ick macr eens dacgs en at.

Hebt gymifchien geen medecijn,

Soo laet dit u genees-dranck zijn:

Eet, drinckt, en teelt noyt fonder

luft,

En ftelt voor al u hert geruft.

Wie veel fmecrt de borft.

En drinckt fonder dorft,

Enkuft fonder luft.

En eet fonder honger.

Die fterft des te jonger.

Vejli caldOy mangia poes,

Beve ajfaj^ (jr viveraj/,

V kleet zy warm,
Noyt vollen darm

,

En flaept met maten,

Datfalu baten.

^^i peu mange^ prou mange .

Et (^ui prou mange
j
pen mange^,

Ick wil, lefer, datje weet,

Hy eet veel, die weynigh eet.

Dijhe heneflement^

EtfoHpefobrementf

Et vivras longement.

Eet 'smiddags hartigh,ofombijt.

En wacht alfo denavont-tijr>

Maer biet da weynig aendé mont,
Soo blijfje langen tijt gefont.

Il ne fègardepas hien , qui nefe garde

toufiours.

Die hem nae de kunft wil wachtc.
Moet ftaegh op fijn leven achten.

^m veut vivre longuementy

Dojt donner lecul au vent,

Wilje iangh en luftich leven ,

Aen deneers dient wint gegeven.
Souhz.

. . /



By-fpreucken en gront-regels.

I

Soubzunarbre denojer

Garde toji de te coucher.

Geeft u nimmer in den droom
Onder eenen notc-boom.

Du matin Ie monts ,

Vufoir lesfonts.

Voor nacht in, voor daegh uyt.

La mano al petto;

La gamba al letto.

liïer mangel aen u hant,

Hangt den arrem in een bant;

Maer foc aen u been yet let,

Legt dat neder in het bedt.

Eenniea * Het eerftejaer door uvyant.
huyslaet J Het tweede jaer door u vrieiit,

bewoonc V Het derde jaer door u felfs.

te matade doit dormir quant ilpeut
^

sll ne dort quant Ie medecijn veut.

Als u de flaep niet by wil zijn,

Nae wille van den Medecijn ,•

Soo maeckt ten minften datje ruft,

Wanneer't u fiecke leden luft.

L£ premiers é" derniers froids fhnt Ie

flusdangereux,

d'Eerfte koude, en oock de lefle.

Zijn te mijden als de pefte.

Coucher de nuicl^du matin feoir

;

Droit a mjdji^ aller auJoir.

'sNachts liggen, 'smiddaegs ftaen,

'sMorgens fitten, 'savonts gaen.

A nde me yo calieiue

,

Y riafc la gente.

'kLaet een yder my begecken.

Mach ick my flechts warre decké.

K_Aprts Ie boire, ér Ie repas^

Le dormirfain ne trowveras.

Nae veel fpijs, en grootedroncké

Gaet terftont niet liggen roncken.

Pone gula; metas,

£t erictibi longiorartu.

Biet weynigh aen den mont,

OefFent u t'aller ftonr.

En loopt niet als een hont,

Soo blijfjc langh gefont.

Sapicntis facilis viflus.

Lichte fpijfe

Isvoordewijfe.

Quodfapjt, BUtrit.

tZy bitter, of foet.

Wat fmaeckt, dat voedt.

loye é" courage^

Tont beau lAfage^.

Lesgourmans

Font kurfojfes 4 tous Uur Aens.

Die veel wil weten
Moet luttel eten.

Die weynig eet, en minder drinkt,

DieifTetdie de luften dwingt.

Voli».
I



tot onderhoudingi

Voluptirum ufura:, morlib

Wtluft
Onruft.

^i bien mange^ fiante, é" dort

Ne doit encor craindreU mort.

Die wel eer, wel looft, wel ruft,

Heeft noch tor dedootgeenluft.

j^«/ veut bien Vfvrc^,

Nes'enjvre^.

Wilt ghyder fomtijts êen glaesjen

opfetten,

'tis wel,mijn vrientjmaer drooght

u netten,

Panis & aqua natars fatisfaciunt.

Hebje water, hebje broot,

Klaegt dan niet van hongers noot.

Vne fouce de pain remet tame-j enfa,

places.

Vricnr, hebje broot,

Een duympje groot,

Ghy hebtgeen noot

I
Noch voor de doot.

Quid contemnit cftivieiu ?

Hcbjcluft, fooiftaigoet.

Honger inacckt racuboonenfoct.

l'Aflno chia f.ime

Mangiad'ogni fltame.

Wanneer een cfcl honger heeft

Hy eet al wat fijn meefter geeft.

vandegefintheyt. j
i_^ bon goufi é'fainy

Nj a maftvaüpain,

Jucunditas vi£tus eit in dclldetio.non in facicwtCi

Immodicus cibus animo 8c corpori noccc»

Suypen en vreten

Doet luttel weten.

Afautedechappon

Tain (^ oignon.

Hebje geen kapoen.

Moes, kruyt, en groen,

Datkanje voen.

^ui vent eflrefain,

Doit mourir defain.

Eet het muysje wat te veel.

Wat het proeft is bitter meel.

Les beuveurs deau n'ontjamais befoing

despieds d'autruj.

Ilmeurtplu4 denfands de tropmanger,

qttedefaim.

Meer kinders zijnder van vreten
bedorven,

AlfTer van honger oyt zijngeftor-

ven.

Chi non fa comme l'oca,

La Tua vita c breve, c poca.

Die niet en doet gclijck de gans,

Omlanghte leven weynigh kans.

^m befc gtaliaenfrïre fpjeuffic reröt te

\jer(ïacn / foo bicntnirn ttibarf)ti(jï)tcU)e'

feit bit jfif btrlantjB fpjccth-luoo^t

:

Hy doet niet alseten en fchijien, hy flacht de
graeu ganlên.

a a chi
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Chiva a kttofenzA cena
,

TuttA U notteft dimena.

Wie Tonder eten gaet te bedt

,

Die wort van flapen licht beier.

^^antjeune veille^ ér "vieil dort

Cefigne deprochaine mort.

Als jonge lieden niet en flapen,

En oude lieden niet en waken,

Sy konnent bey niet lange maken.

Tous les mots qui riont point R^

Laijp Ufemme, é'fyens Ie njcr.

Als ghy geen R vindt inde macnt,

So weer dat gy dawort vermaenr.

Dat u geen vrouwe , maer een glas

' Voor u gcfontheyt koomt te pas.

; l.€s CanïcHUirtsfont lecarefme des ma-

j

riez.

I

Qtd tartJe couche^ é'fe l^ve matin^

llfomroit hien toji voirfafin.

Vroegh op, en laet te bedde gacn,

I
Kan nac den regel niet beftaen.

\

1

I

1

j
Dos aufeu, panfe a la tablcJ.

'. Den rugli aen't vyer , den buyck
aen tafel,

Enindehant een goede wafel

;

V^icnt fooje dat niet lijdé meugt,

Soo ift gedaen met uwe jeugt.

Dormir en haut

Vntrefoir 'vatit.

Neemt uwe flaep-plaets boven,

Ghy fult u des beloven.

Viande hien mafchèi^^

Eji a demji digereer.

Spijs wel geknoutj

Ishacftverdout.

Le premier an qu'on-Je mariiy

On a le tows^ou maladie^.

Heteerftejaertjen dat men treur,

So wort men kortfich,ofvcrkout.

Ditvondt ick leftmael eens ghe-
fchreven ;

Hoe fchoonder vrou , hoe korter

leven.

j^/' efi malade defolHe,

Ne s'enguarit toutefa vie>

Wie uytteraert heeft fottekuere.

Die fullen al fijn leven dueren.

A mal che non tiene cura,

Eslocura,

Iffer yemant fot gebooren.
Wat hy mceftert,'tis verloorcn.

//malde fwil , ilfautfenferdu coude.

.i. Qui fe veut guarit 1'oeil, il ne k faut toucher.

Hebt



tot onderhoudinge 'van de gefontheyt. S
Hebt gy ccn quact , of vyciig oog,

Verbint het met den elleboogh.

datisgefeyt; Mendientct ftil te laten, en niette

raken.

Die vijftich jaer out is dient meer

naer een kuflen te fien , als nacr

eenhaes.

D'^eerftcin het rijs,

De tweed' op het ijs,

De derd' acn den dis,

Dithoudmen datbcftis.

fieures AUtomnelles^

Longues ou morteUes.

Lange fiecken inden herft,

Soo men daer niet af en fterft.

^^i efl malade au mok de May^

Tout tan demeurefain^ gay.

Die fichin Mey niet wel en vont,

Is veel-tijts al het jaer gefont.

Tonfits repeu^ ér w«/ ve^u^

Ta fitte 'vefiue^ & malrepuf.

Geeft aen u foon veel inden darm,

Maer geeft hem weynigh aen den
arm

;

Geeft dochters aen dé arrem veel,

En fpaertet liever uytc keel.

La recheute eflflus dagnereufe
,

que la

maladie.

Die op een nieu in fieckte flaet,

Is flimmer als van t eerlle quaet.

Novo mcilico, novo coemiterioeft opus.

Een jonge ooye, een ouden ram,

Dat viel wel binnens jaers eé lam.

Lauer fouvent tes mains , rarement les

piedSy& lateflejamais.

Wafl: u handen , waft u tanden

Dickwils, want het is u goet,

Maer waft fclden uwen voet;

Doch wat immer u gcfchict

Waft u hooft fijn leven niet.

Lever afix.,

Vifner a dix.

Souper aflx^

Tont thomme vivre dix fois dix.

Dit is u les;

Staet op te fes,

En eet ten tienen j

Het falu dienen.

En weer te {es

Sootreckt umes,
Enflaepttentiencn,

Het falu dienen.

^uant on efl brujlêjl/èfaut afprocher

dufeu de lapartye brujléc^.

Zijtghy verbrant

Acnvoetofhant,
Gaet tottc vlam
Daer't quaet af quam.

Van
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Vant voedtfel en fpijfe in het

er.hyfondi

Oeufd'une heure^

"Tain d'unjour^

Farine d'une/èmatne.,

Porcekt dun mois^

Oifon de trois^

Vi7i dune xn^

Toifion de dix,

Fitle de vingt^

Amy de cent,

Eyvan eenuyr,

Brootvaneen dagh,

Meel van een wecck,
Biggen van een maent.

Gans van drie.

Wijn van eenjaer,

Vis van thicn.

Een maegt van twintich.

Een vrient van hondert.

CAiOHton de Brahant,

Bccufde Geldres^

Chappon de FlandreSy

Vnche de Frifi^.

Een Brabants fchacp.

Een Gelderfchen os.

Een Vlaemfche kapoen.

Een Vi'icfche koey.

Aijle deperdrix , cuijfe de chapon^

J^ueve depoijjon , tejle de/aumon,

Cuifesfont bonnes, €[mnd les aijlesfont

mangées.

Vrienden zijtghytafel-wijs,

Eet de vleugels van't patrijs.

Van den fallem eet het hooft,

Sooje Lccker-tong gelooft.

Vanden kabeljaeu de (leert.

Die is vry wel etens weert.

Voort de lenden van't konijn.

En den horingh van het fwijn,

En de dgien van het hoen,

Ghy en fult niet qualick doen.

Tainchange'

,

Et vin accoujlumê.

Verandert broot, en oude wijn,

Is voor gefonde mcdccijn.

Il petfico vuol vïno. Cc il figo l'aqua.

De vijgh eyft water, perfick wijn;

Soo moet dat ooft gegeten zijn.

l'Uuile ejl meiUeur au commencementy

U vin AU milieu ,
é" Ie miei a lafin.

De oly is int eerfte beft.

En honich op het alder-left

;

Maer watter heeft de naé van wijn

Salin het midden beter zijn.

Silata ben falkta, poco accco, & benosb'a:».

Volgt defenraetj

Doet op falaet

Niet veel afijn,

Maerwel wijn,

Maer niet en fchout

Oly en fout.

Schape-kaes,koeye-botcr, geytc-

melck.
Dat is goede koft voor elck,

Bou-



tot onder-houdtnge vandegejontheyt.

Boucherlenezj& manger leperdrix.

7

Zijdy wcyts, en niet te vijs.

Stopt u neus, en eet patrijs.

Vinfaut boirc^»

Eetj' een ey , foo doet een dronck,

Eetj' een appel, doet een fpronck,

Via chc falti.pan che canti. formagio che pianga.

Neet blinde kaes, en fiende brootj

Dahebje koft voor hongers noot,

En hebje dan ook wijn die fpringt

Soo wortje vrolick alsje drinckt.

Carnefa carne^ fefce fifefee.

Eetvleys,naereys,

Soomaeckjevleys;
Maer weet dat vis,

Maer flijm en is.

Carne giovane, c pefce veccWo.

Prijft oude vis , en jeugdigh vlcys,

Soo doeje nae den rechten cys.

LaiSlfHf vin,

Ceji venin^

Vin/itr lai£i,

C'ejlfouhait.

Melckop wijn

Dat is venijn j

Maer wijn op melck

Isgoetvoorelck.

Eet dat gaer is,

Drinckt datklacris,

Spreeckt dat waer is.

Schout dat fwaer is,

Troutdat pacris.

Scheert daerhay ris.

Rienfe net

^u'un «ufmollet.

Daer wort geen netter koft bcrcyt

Als hoender-eyers, verfch geleyt.

Tre cofe fono buonc al mezzo, il vin, il formago,

e il pcfce.

De kaes, de wijn, enoockdevis,

Zijn beft als't in het midden i$.

^i dort, ilfoupt^,

Ufautboire

Entre leforntage é'foire,

Eetje peer, en eetj e kaes,

Drinckjeniet, foo zijdje dwaes.

Afreslafomme

Oncq ne beat hommen,
K^pres lafoire,

Apprejleaboire.

Eetj een peere, drinckt,

Eetj' een appel, fpringt,

Pommes,peire, (^ noisy

Gajlent la voix.

Appels, noten, ende peeren,

Sullen aen de ftemme dceren.
Is

i
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LaforffMge efifiiny

s'Il vient dechkhe main.

De kaes die doet de mnege goet,

Maereetfe niet inovervloct.

^i -vin ne boit apresfaUde^

Eji en danger U'eftre maUde^.

Eet ghy falade Tonder wijn,

Ghy ftaet in noot om fieck te zijn.

Toires érfemmefans rumeur

Sont en prix,& en valeur.

Peeren en vrouwen , die niet en

kraken,

Diehoudmcalder-beft tefmakc.

De mauvaügram
lamaü bonpain.

Vne p'tUulefromentint^',

I

Vne dragmefermentine^^

I Et lajournee d'unegelinc^,

;
Ejlunebonnemedecine^.

\

Leformage pefant,& l^pii»' leger»

Luchtigh broot, en fwacre kaes

,

Dat is geen onbillick acs.

: K^lamico curailfco^

Al nemigo Hperfco»

\

Sent uvrient vijgen, uvyantper-

i ficken.

Quarro fono buoni bocconi,

Perfidu, fonghi, fighi.meloni.

// «.f/? chair^ q^ue de mouton,

Le melachoüque mange^ Ie bilieux boit,

(jr lepituiteus dort.

Aiiiiconamigo ni latenga»,

Ni l.i des a tu vezino.

Nourrice qui a un amji^ ny laprenspour

tqy, nj la donne a ton 'voifin,

Verkieft noyt minne voor u kint,

Wanncerfe vrijt ofwort gemint.

Les maladies viennent a cheval^ en sen

revont a pied.

Les maux viennent a livres > ó" s^n

revont a onces.

les maladies viennent enpojle , ^ sen

retournent bellement,

Deficcktc komt te poft gereden,

Maer guet te rugh met efels trede.

Souventefois grands perfonages

Kont peint d'enfands^oupoint defageS'

Wijfe lieden, malle kinders.

Een jonge vrou, en ouden wijn.

Die zijn bequaem tot vrolijck zijn.

^u^ant



tot onderhoudtnge

£luant Ie medecin practiqtte il rifoft^^

Cr quant ilnefaici ric^ ilfe travai/le.

Wanneer mcefl: al de lieden zijn

Bcvrijt van korts, en Tonder pijn,

Dat's ficcktc voor den MedeciJQ.

,^Ant lejourcroiji

Ainfifaté lefroit.

Dagen die lengen,

Dagen die ftrcngen.

Daercnquam noyt ccnmuysin't
lant,

Of lieter wel een gouden tant.

De Meert
Roert hacr fleert.

Kock-meeuwen aen't lant,.

Onweer voorde hanr.

Tom animauxfont medecins.

Honden en Twijnen

Zijn medecijncn.

Daer gact tneoigh Doftor after de
ploegh.

Ia douleur celénéfoint dtgMrifon.

J^/;/" 'veut avoir lagtierifon du mirt^

Il ejl bejoingjon mal dire^,

VoorverTwcgen pijn

Enisgeenmedecijni

v^nde gefintheyt, S

Verholen quact

Envint gecnraet.

Die tot fijn qualc ract wil krijgen,

En moet hacr gronden niet ver-

Twijgen.

Cefifolie faire heretterfon medecin.

Moet u Dodoor u ^oetjen erven,

Soo raacckt u veerdigh om te fter-

ven.

AJ medico & advocito,

Non fi deve celer il yerdaJo.

Aen Medccijnen en Advocaten

En moet men nietverlwegcn late.

£s Goutes Ie medecin ne voitgoutc^.

De groote pijn van't flerecijn

En paft niet op den Medccijn.

Medico vecchio, barbier jovane.

leune barbier^ vieil medecin.

Een jonck barbier, een out medc-
cijn,

Dat dunckt een ydcr beft te zijn.

«Djie epocnffftnpijrii/nooöiöDm
iit «ïöirurgie.

Een valeken oogh.
Een leeuwen hert.

Een juflfershant.

Dertich dagen heeft November,
luny. April, en September,
Acht-en-twintich een alleen.

Al de refte dertich een.

b Galli-
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Gallina giovane per far vouo, cvecchii p:.r co-

vare.

U richejfes de pativra gens

Sont leur enfands

.

^ant Ie jour croijl^

^^injlfai£i lefroit.

Battaroffa, erin» negro, falfi di natura,

Rarobreveshumiles vidi, rufofque fideles,

Albos audaces iniror longos fapientes.

Entre deuxfetits^ un glorieus;

Entre deuxgrandsj un lourdau.

A tan neuf

Les jours croijfent Ie repas d'un bauf.

^i me veut^dtt rnxlmefAit blanchiry

^imeveut du bien^ mefaitrougir.

leune medeci»^ ccemitiere bojjit.

leiine adiiocat^ proces perdu.

De ^ leune marie\ mefnage malotru.

leune heretier^ bien dejpendu.

leuneprocftreur,cos mal entendtt.

Ctudelctn mcdicum iutemperans arger facit.

Vne heme de May faiBperdrelespaJles

couleurs.

Capo gralTo,

Cervel magro.

Chi è fegnato da Dio,

Non fu mai buono.

De gensfignez fe faut garder.

Tille brunetten

Gaye dr netten.

Homnie pelofo

O matto, o venturofo.

Poca barba, Sc rio color.

Sotto ilcielnonèpeior.

Tajle couleur^ defir mal accomplj.

Medicus ganulus argro fecundus eft morbus.

Novo medico, novo camiterio eft opu».

On na jamais bonmarcbé dun apoti-

cairc^.

Jln'y a meillenr chirurgin , c[ue celuy

qui ejl bien balafré.

Encomium exercitij.

Exercitium ejl 'vita humane con-

fervatio , caloris naturalis excita-

tio , natura dormicntis calcar ,
fuper-

Juorumconfumptio j-virium csnfoUda-

tio , mors morborum , fuga iiitiorum,

medicina languorum^ temporis lucrum,

juventutis dehitü ,
feneElutis gaudium^

falutis adjutorium.

Otium abs£ litterü mors , & vivi ha-

minis/èpuüura.

Ex



Verfus clegantiores , ex Schola Salernitana. //

Si vü incolumem ^fi vü te reddert^

Curas tollegrAveü,irafci credeprofanü^

Tarce mero^ canatoparum , nonfit tihi

vanum
Surgerepoji epulas -ifomnumfuge meri-

dianum^

Nee m£rum retine^ nee (omprimeforti-

ter anum^

Héte benljïferves^ tu longo tempore vi-

•ves.

Fons/peculum^ gramen^ h£c dunt ociilis

relevameny

Mine {gitur montes ^fubferum querito

fontes.

^tatuor ex vcnto^ veniunt in ventre

retento,

Spafmus^hjdrops, colica^ ^ vertigo hoc

resprobatipfa.

Ex magna cana
,
fomachoft maxima

pcena
;

Vtfis nocle levis^fit tibi ccena brevis.

Ova recentia , vina rubentia , pinguia

jura.

Curnfimila pura^naturafunt valitura.

Si bona vina cupis.qitinque hxc laudan-

tur in illis

:

Fortia
, formofa, , ^fragantiafrigida^

frifca.

Temporibtti veris , modicum prandere_j
jitberis^

Sedcalor xfiatU , dapibM nocct immo-
deratis^

K^utumnifru^Hi^ caveas^ nefint tihi

Be menfifiime, quantum vis temporee
brumd.

Saïvia cum Ruth
,
faciunt tibipocula

ttita^

Adde rofx florem ^minuentquepotenter
amorcr/i.

Sipifces molles^funt magno corpore^tal-

les :

Si pifces duri
, parvifuntplus valituri.

Interprandcndum -^fitfizpeparumj^ bi-

bendum^

Sifumas ovnm^ mollefit atque novum.

Tofi pifces nuxfit,poficarnes cafeus ad-

fit

:

Vnica nux prodefi, nocet altera , tertia

mors efi,

Singulapof ova ,
poculafume nova

,

Addepjrnpottim
, nux efi medicina ve-

neno,

Tertpyra mftra 0rtts
^ fine vinofunt

pyra virus.

h 2 Dum



12 Verfus elegantiorejy ex Schola Sdernïtana

Halecis Saliati vires.

Halecfalfitum^ crajfum, hlancftm,gra'

<ve^ latum^

llluddorfatHm , fcïpm^ perventrifiu-

Hutc caput abUittm , fic pellibui exco-

riatum,

Intus mundatum , dum tranjis no^c^

cubatum^

Boe thjriacatum vdet antidotum fre-

ciatttm^

^^odparat optatum,potamen largijiua.'

tum^ .

Dans de manlratum
^
gittturbibmdo Aldiehaerbillcn

fartittim^ Gewennen tot pillen,

Baufiu fofiratum , reparat madidatque Haer neufcn totbrillcn,

palatum.

Et capftt^ Crpe&HS dejJccatphlegmatifa-

tum^

Dans iirinatnm , cito mox deinde caca-

tum^

Dirigtt injlatum^cibum .penetrat vete-

ratum^

Boe medicinatum laurensfert v£rfifi-

catum.

Rcpermm intridinio Alnoldiducis Geldra;,

Eer wy wat weten.

Zijn wy verfletcn.

Eer'tboomtjen is groot

Is'tplantcitje doot.

Lejument quigri/è^ a perdujèsjauts.

Het hollen is het pccrt benomen
Wanneer de grijfe hayrcn komon.

•Vrientfoo ghy opuleerfenpift,

'tis tijt dat ghy u bocltj en mift.

Ouderdom , fieckte,

doot.

'Pes intefris, fpesincalis,

Scnex pauca timet.

Mtmdusfcenn, vita tranfitus

:

Venirti, vidifti, abiUi.

La vieilkjfe ejl un maldefire'.

Die mogen wel ftillen

Haer malle grillen,

Ten zyfy willen

Haer leven fpillené

Soo ghy wilt in rufte ftcrven,

Lact u naefte vrienden erven,

Ten ware fy het feervcrkcrven.

Eel5arm, enrijck,

Macckt de doot gelijck.

Ach bleefde menfch voor eeuwig
hier,

Soo waer hy doch ccn arrcm dier.

Siet hoe een (aecke kan verdraeyc,

Den ouden wolfryen de kraeyen.

Wiltopu lefteftonden achten,

Soo fult ghy u van fondcn wachtc.

Vricnt



Ouderdom,fieckten, doot.

Vricnt, wilt ghy leven met gedult,

Dcnckt watje wacrt , en wcfCTult.

Denckt vry al dicwils op dC- dach,

Dien niet ccnmenfch voorby en

mach.

Van al dat ick bcfat , en is my niet

gebleven,

Als d it om Godcs wil daer van is

wcch gegeven.

WaerblijtfcïiapisinhaySjisdrocf-

heytvoor de deur.

En veel, na korte vreugt, foo komt
een bngh gctreur.

De blceckcdoot

Spaert kleyn noch groot.

Mortis di€S>a;ternxvit« nataüj.

Schoon rootj

Haeft doot.

Derobbe^prens^fojjède^ Amajfe^

Toittfaut laijièr^ qmnt on trejpajjè.

Wat yemant rooft, ofvint, of crfr,

Hy lact het al wanneer men fterfr.

Nemo moriemr raalc, qui vixit bene.

Laet (als het God belieft) ons lic-

haem hier bederven.

Een die weJ heeft gelceft, eokan
niet qualick fterven.

EntAfantépas nete fU^

La mort a. conf ravit U z/ic^.

J3

Is yemant bicyck, ofis hy root

,

Gcémenfchis fekcr voor de doot.

f 3c ea quj mcriens fafta fiiiffè yelis.

Doet dat voor uwen ftcrref-dagh.

Dat nacr de doot u baten magh.

AujoHrd'huy tn fleur
^

Detj-MmenpUur,

Heden root

,

Morgen doot.

De dach van giftcr is geleden,

So let doch op den dach van hcdé.
En wilt dien ymmcrs wclbcftcdé-
En wat belangt dé dach va morgé^
Die is voor 'smeofchcn oogh ver-

borgen ,

Wiltdaerom voor het eyndefor-
gcu.

'^Tctbtflupt:

O Hcere, laetmy ditvauwcgunfl
verwerven,

Tc leven in gcdult , en met vcr-

maeck te fterven.

TT 00? mon af ffftcpt/ Irfnv foo b inöe tr ft
V goet Df fc öoct fii(Tc nut tuni ülocniftfö

tr brdefifn / m baer totfal bicjiciiöf öitr-

!iae UoIflciibepicntÉ/ met oitji iJcbcucÊc»
cptï fc(üe.

\m



Van thien niet eea^,

Ghy die u inden thuyn by wijlen gaet vertreden,

En wilt niet al den tijt in uwen luft hefteden ;

Voedt niet alleen het oogh, ofuwen gragen mont,

Maerweetdatghy oockhier de ziele voeden kondc.

Ghy fiet de hoornen ftaen, ghy fiet de hoornen groeyen,

Ghy fietfe naederhant, ghy fietfe luftigh hloeyen ;

Ghy fiet, hoe dat de bloem ter aerden neder-fijgr,

Enhoehetbloeyfel fet, en teere vruchten krijgt

:

Maer fiet een groot getal van dat begon te fpeenen,

Is (ick en weet niet hoe) in korten ftont verdwecnen,

Eer dat het leven komt jfoolaet het leven afF,

Het bloeylTcl even felfs, het blocyfTel is het graff.



Doot. IJ

Een deel van datter blijft lijt hinder van de wormen,
Lijt hinder van de lucht, en van de felle ftormen

;

Lijt hinder van de mift, ofander flimmer placgh,

Soo dat het groot getal vermindert alle daegh.

Noch vintmenmenigmacl dat inde fchoonfte dagen

Veel vruchten onder-gaen, met innigh vycr gcflagen.

Men vint veel fchoon gewas datinder haeft vcrdwi;nr,

Oockals deguldefon met helle ftralenfchijnt.

Men vint dat overal de fpreeuwcn,mu(rcnj kracyen,

Oock met het befte freuyt, haer grage jongen paeytn,

Endateenfnoepershant oock groene vruchten pluckt,

lae gantfche tacken breeckt en vande moeder ruckt.

Men vintnoch boven dar, men fietet jae gebeuren
Dat van te groote laft de jonge hoornen fchcuren :

Geluck en ongcluck dat maeckt de tacken bloot-

Soo vruchtbaer, weerde ziel,foo vruchtbaeris de door.

Maer waertoedit gcfeyt? falyemant mogen vragen,

Om yct van dit verhael naer huys te mogen dragen

,

Het is een even-bcelt van onfen broofen ftaer.

En hoe het alle vlees hier in de werelt gaet.

De Boom is'taerdfche dal, de Vruchten zijn demenfchen-

De Son is harten-luft, en wat de lieden wenfchcn-

De Wint is tegen-fpoet, en wat de werelt plaegt,

De Worrem ftil verderft", dat ons geduerigh knaegf
De Mift is heete peft, en diergelijcke plagen,

Die duyfentmangelijckteraerden konnen dragen'

Den Snoeper, die het freuyt met harde klippels fchenr.

Neemt dien voor oorlogs-volck,tot roofen bloet gewenr.

Gact dit in u gemoet wat naeder over-leggen,

Ghy fulr ten vollen fien wat ick begon te feggen
^

Ghy fult uyt dit gepeys bevinden inc .r daet

Als dat het alle vlees, gelijck de freuy ^en, gaer,

Befiethoe menigh kint, oock eer het is geboren,

Blijft, ick en weet niet hoe, blijft inde bloem verloren.

Blijft in de Moeder felfs, blijft in de fwarte nacht.

Eer dar het hier, eylaes! fijn moeder eens belacht.

Hoe menighaerdigh kint, in plaetfe van te fpelen,

Gaet met een ftille fucht geheelc jaren quelen.

En t'wijl het ftaet en treurt ontrent de voedfters fchoot>

Blijft, nae een langh verdriet, blijft indcr haeften doot.



ló' ^Doot.

Hoe menigh jongelingh wort van de doot vertreden.

Schoon dat hy vrolick is, en van gefonde leden
;

Hoe menigh jonckgcfél wert haeftigh wech geruckt,

Gelijckmen met gcvvclt onrijpe vruchten pluckt.

Hoe menigh vruchtbaer wijf, in plaetfe van te baren,

Siet haer, en hare vrucht, int diiyfler henen varen 1

Sict hoe fy, als een boom, van hare vruchten lèheurf,

Soodatfy, en de vrucht tefamen, wert betreurt,

Macr dit is kicyn beflagh, en geenfins harde flagen.

Indien men went het oogh ontrent de groote plagen

Die Godtby wijlen fent ; ickfegge, dieren tijt.

En krijgh, en fwarte peft, die kleyn noch groot en mijt

:

Ach ! dan heeft eerfi: de doot haer pijlen uyt-gefchoten,

Dan ligt het gantfche lant mctdooden over-goten,

Met menfchenovcr-deckt; foo datdcgrootfte man
Geen doot-kift menigmael, geen graffbckomen kan.

Wie heefternietgehoort, als gecnentijt geleden,

Vanlandenfonder volck,vanuyt-geputtcftedcn,

S(To datter niet een menfch by wijlen over-blecf.

Die, uy t een bleecken monr, een lefte wille fchrccf ?

Ifi: dan ( gelijck het is) met ons aldus gelegen,

Soomoetetyder menfch geducrigh over-wegen;

Wel let dan, mijn Gemoedt, op uwen leftcn dagh.

Op dat het onfen ftaet ten goede dienen magh-
Stelt, fteit doch geenfins uytufcylen aftefnijden.

En wat het vleys gebiedt met alle vlijt te mijden.

Tot dat ghy veertich tclr, ofanders vijfcich jaer

;

Wantfiet! VAN TIEN NIET EEN en brengt fijn levédaer.

Laet ^jry u grafmet hlijjchap delven^

IDe doot ifi ETND 6 "van haer[elven.

De mis-ftellinge inden druck, door af-wefen vanden Autheur, enandere ongelegentheden veroor-
faeckt. gelieve devcrftanJige Icfet felfs oe yetbetefen, tertijt toe Je Iclve by anJ«re geleg«at-
hcyt Biogcn werden gefuyyer;.
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